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الدول األعضاء، ٥) تبادل املعلومات التخصصية.

و يوجد املقر الرئيسي ملنظمة اليونسكو في مدينة باريس بفرنسا.

معهد اليونسكو لإلحصاء

إن معهد اليونسكو لإلحصاء هو املكتب اإلحصائي ملنظمة اليونسكو، و هو مبثابة مستودع لألمم املتحدة لإلحصائيات العاملية فى مجاالت التربية 
و العلوم و التكنولوجيا والثقافة و االتصاالت.

تأسس معهد اليونسكو لإلحصاء فى عام ١٩٩٩، بهدف حتسني البرنامج اإلحصائي لليونسكو و تطوير و توصيل االحصائيات فى حينها بشكل دقيق 
و ذى صلة بالسياسات، و هو ما نحتاجه فى البيئات االجتماعية و السياسية و االقتصادية املعاصرة ذات التعقيد املتزايد و التغيير السريع.

يقع مقر معهد اليونسكو لإلحصاء في مدينة مونتريال بكندا.

صادر عام ٢٠١٠ عن

معهد اليونسكو لإلحصاء
P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville

Montreal, Quebec H3C 3J7

Canada

الهاتف: 343-6880 (514 1)
الفاكس: 343-5740 (514 1)

publications@uis.unesco.org :البريد اإللكتروني
http://www.uis.unesco.org :موقع اإلنترنت

© UNESCO-UIS 2010

UIS/SD/10-08 :املرجع
ISBN: 978-92-9189-091-0

 Sabine Lebeau / les souris zélées :التصميم
 Tomas Munita, [ Samanti de Silva ], Justin Mott / الغالف األمامي  الصور: 

Zhengdzi, Bert Hoetmer, Paul Highnam / الغالف الخلفي  

Transcontinental Métrolitho :الطباعة

mailto:publications@uis.unesco.org
http://www.uis.unesco.org
http://www.uis.unesco.org/publications/GED


لقد تمّ إعداد هذا االصدار األول الموجز التعليمي العالمي خالل واليتي لمنصب المديرة العامة لليونسكو. 
وأنا بغاية السرور ألنه يعكس اثنتين من أعلى أولويات والياتي: التعليم والمساواة بين الجنسين.

ل هذا الموجز دليال على أن هذه األولويات تتطلب اهتماما عالميا مكثّفا، قبل خمس سنوات من التاريخ  ويشكّ
المحدد لتحقيق األهداف االنمائية الدولية المتفق عليها والتي التزم بها زعماء العالم في عام ٢٠٠٠.

إن مجرد كونهن فتيات ال يزال يشكل سبباً قوياً لإلقصاء، بالرغم من حقوق االنسان المكرّسة عالميا، والضمانات 
الدستورية واالعالنات السياسية. ومع أن التقدم باتجاه التكافؤ بين الجنسين كان سريعا للغاية خالل العقد 

هن في  السابق، فالفتيات أكثر عرضة من الفتيان في البقاء خارج التعليم االبتدائي. وهذا إنكار صارخ لحقّ
التعليم. وخالل المرحلة الثانوية عندما تصل الفتيات الى سنوات المراهقة الحرجة، تنخفض مشاركتهن في 
بعض األنحاء من العالم بسبب بيئة تعلّم غير آمنة ومتطلبات اجتماعية. ويبيّن الموجز أن ٦٠٪ من البلدان لم 

د لـعام ٢٠٠٥ في المنتدى العالمي  دّ تصل الى التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي ـ وهو هدف حُ
يات في السنوات العشرين  للتعليم ومؤتمر قمة األلفية في بداية القرن الحالي. ولم تتغيّر حصة النساء األمّ

ي في العالم. لن في عام ٢٠٠٨ ثلثي الـ ٧٥٩ مليون أمّ الماضية، إذ مازالت النساء تُشكّ

وال تزال مجموعة واسعة من العوامل االجتماعية، والثقافية والسياسية تحدّ من فرص تعلّم الفتيات والنساء. 
وعندما يجتمع عامل النوع االجتماعي مع عوامل إقصاء أخرى كالفقر، والعرق، والموقع أو اإلعاقة، تصبح فرص 

عدم التعلّم أكبر. ويشكل عدم المساواة حجر عثرة أمام التقدم في جميع المجاالت، من التحسن في صحة 
الطفل واألم الى الجهود الشاملة للحد من الفقر.

وتشكل المساواة بين الجنسين وأفريقيا أولويتا اليونسكو العالميتان للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣. ولهذا، فنحن نشارك 
بنشاط في الجهود الدولية إلعداد استراتيجيات بعيدة التطلعات واتخاذ اجراءات لتصبح الحقوق المتساوية 

حقيقة واقعة.

لقد شاركت منظمتنا في عملية جرد مكثّفة. ففي آذار/مارس ٢٠١٠، قامت لجنة وضع المرأة بتقييم التقدم 
الحاصل في اثني عشر مجاالً هاماً من مجاالت منهاج عمل بيجين، بما في ذلك تعليم وتدريب النساء والفتيات. 

وخالل التحضير لذلك، أجرت اليونسكو مشاورات حول هذا الموضوع عبر اإلنترنت باإلنابة عن منظومة األمم 
المتحدة. وكانت إحدى أهم االستنتاجات أن المبادرات الحالية للتعليم ومحو األمية ال تتجاوب مع متطلبات 

النساء والفتيات المعقدة والتي تأثرت بأشكال مضاعفة من التمييز. وال يقتصر بلوغ المساواة بين الجنسين 
على الوصول إلى التعليم فقط، بل على بيئة التعلّم، والمناهج الدراسية، والمواقف، ومجموعة أوسع من 

االعتبارات االقتصادية واالجتماعية.

تصدير من المديرة العامة
التعليم من أجل المساواة بين الجنسين والمساواة بين الجنسين في التعليم ومن خالله، ٢٠١٠
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وقد حافظ المجتمع الدولي على االندفاع في هذا المضمار بأن اتخذ موضوع المساواة بين الجنسين وتقوية المرأة 
موضوعا رئيسيا للمراجعة الوزارية السنوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي في حزيران/يونيو. ويهدف اجتماع 

األمم المتحدة العالي المستوى حول األهداف اإلنمائية لأللفية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ الى مزيد من الدفع لإلرادة 
السياسية باتجاه االلتزامات التي اتخذت في ٢٠٠٠، والتي تتضمن أهداف التعليم والمساواة بين الجنسين. وورد في 
تقرير لألمم المتحدة أُعدّ لهذه المناسبة بأن التقدم باتجاه تقوية المرأة والمساواة بين الجنسين كان "بطيئا على 

جميع الجبهات – من التعليم وصوالً إلى التمكن من اتخاذ القرارات السياسية".

وتدل جميع هذه النتائج على الحاجة الى اعادة التأكيد على التزاماتنا بالتعليم والمساواة بين الجنسين. ويجب 
علينا أن نقوم بذلك على وجه السرعة ألن العالم يجابه أزمات خطيرة ذات تأثير غير مسبوق. وتبيّن البراهين 

الماضية بأن الفتيات والنساء هن أكثر تأثرا في أوقات األزمات. وفي مجال التعليم، هناك خطر بأن يُقوّض التحسن 
الذي أحرز في حصول الفتيات والنساء على التعليم والتدريب في العقد الماضي، من جراء انخفاض المساعدات 
الدولية واالستثمارات الوطنية الذي تسببت به األزمات المالية والبيئية واالنسانية المتشابكة. ومع ذلك، نحن 

نعلم جميعا بأن التهاون في تعليم الفتيات والنساء سيزيد الوهن ويعزّز حلقة الفقر المفرغة.

وسيبقى التعليم للجميع صعب المنال ما لم تتم معالجة أحد أكثر أشكال التمييز الفاضح في أيامنا: إنكار 
المساواة في الحقوق للفتيات والنساء. وال يقتصر التحدي على موضوع الوصول إلى التعليم، بل على نطاق أوسع 

ي أيديولوجيات النوع االجتماعي في التعليم والمجتمع معاً. بكثير، تحدّ

ويؤكد الموجز التعليمي العالمي على أنه لن يتم تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا دون تمكين المرأة 
ع بشدة جميع الحكومات والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني، وجميع الشركاء اآلخرين  عن طريق التعليم. وأشجّ

على األخذ في االعتبار الكمية الغنية من األدلة المقدمة في هذه الوثيقة لجعل المساواة بين الجنسين السمة 
المميزة لجميع السياسات التعليمية. وهذا هو الشرط األهم لجعل عالمنا أكثر عدالة وسالما.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

تصدير من المديرة العامة
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ز الموجز التعليمي العالمي لـعام ٢٠١٠ على النوع االجتماعي والتعليم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر للمؤتمر  يركّ
د المجتمع الدولي بإزالة الفوارق بين  العالمي الرابع المعني بالمرأة. فبعد فترة وجيزة من هذا المؤتمر التاريخي، تعهّ

الجنسين على جميع مستويات التعليم بحلول عام ٢٠١٥ كجزء من األهداف اإلنمائية الدولية. ولكن، كما هو موضح 
في هذا الموجز، ال يزال إثنان من ثالثة بلدان في العالم يواجه فوارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ولن 

تستطيع نصف البلدان إزالة هذه الفوارق بحلول عام ٢٠١٥.

ويُشكل التكافؤ بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم ـ وهو هدف هام وقابل للقياس ـ جزءا من التفويض المناط بمعهد 
اليونسكو لإلحصاء لرصد التقدم المحرز نحو األهداف العالمية المتعلقة بالتعليم. غير أن ذلك ال يعتبر سوى خطوة 

أولى نحو تقييم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع. وتحتاج السياسات والمؤشرات إلى تخطى االلتحاق بالتعليم 
ودراسة الفوارق بين الجنسين في التقدم الدراسي ونتائج التعلّم. ويهدف معهد اليونسكو لإلحصاء الى ضمان تصنيف 

أكبر عدد ممكن من المؤشرات حسب الجنس وتطوير مؤشرات لقياس تجربة الفتيات والفتيان الدراسية بطريقة 
أفضل. ولن تؤمن هذه البيانات نطاقاً واسعاً من التجارب الوطنية فحسب، بل ستساعد أيضا على صياغة السياسات 

وقياس التقدم المحرز.

وتقدم هذه النسخة مجموعة غنية من البيانات القابلة للمقارنة بين البلدان والتي جمعها معهد اليونسكو لإلحصاء، 
وكذلك معلومات من مسوحات األسر المعيشية باالضافة الى تقييم التحصيل العلمي لتحديد األبعاد المختلفة 

م موجز التعليم العالمي عدة مؤشرات جديدة، كالنسبة الصافية المعدلة لإللتحاق  للفوارق بين الجنسين. ويقدّ
ً من الجهود المستمرة  نا أو حالّ محل مؤشرات قائمة، ويشكالن جزءا ونسبة القيد الصافية المعدلة، اللذين حسّ

لمعهد اليونسكو لإلحصاء لضمان وضع مقاييس أكثر ثقة ودقة.

ويتولى معهد اليونسكو لإلحصاء أيضاً مجموعة واسعة من األنشطة عبر البلدان من أجل تحسين توقيت، ومقارنة، 
وكمال، ودقة البيانات. وبدعم من موظفي المعهد في الميدان، يعمل المعهد بشكل وثيق مع البلدان األعضاء لتحسين 

نوعية البيانات من خالل شبكات من اإلحصائيين وواضعي السياسات. ويساعد هذا التبادل في تحسين نطاق البيانات 
وقابليتها للمقارنة من خالل استعمال المعايير الدولية.

 والموجز التعليمي العالمي متاح إلكترونياً على موقع معهد اليونسكو لإلحصاء: 
www.uis.unesco.org/publications/GED2010 وعلى الـقرص المضغوط CD-ROM. ويمكن االطالع على 

مزيد من المؤشرات وبيانات السالسل الزمنية على موقع مركز بيانات المعهد على اإلنترنت. ويجري تحديث قاعدة 
البيانات ثالث مرات في السنة وهي تؤمن الوصول الى أحدث بيانات عالمية متاحة للتعليم.

هندريك فان دير بول
المدير

معهد اليونسكو لإلحصاء

تمهيد 

http://www.uis.unesco.org/publications/GED2010


6

المحتويات 

٣ تصدير من المديرة العامة 
٥ تمهيد 
٨ كلمة شكر 
١١ التعليم والنوع االجتماعي ـ بين الوعد والتقدم 
١٢ القسم ١: التوسع في فرص التعليم والتكافؤ بين الجنسين 
٣١ القسم ٢: النوع االجتماعي والمسارات الدراسية في التعليم االبتدائي والثانوي 
٤٤ القسم ٣: التعليم، والنوع االجتماعي، وتفاقم آثار الحرمان 
٥٦ القسم ٤: النوع االجتماعي، والمدرّسون والتحصيل التعليمي 
٦٨ القسم ٥: النوع االجتماعي، والمشاركة ومجال الدراسة في التعليم العالي 
٨٠ القسم ٦: سياسات التعليم الوطني والنوع االجتماعي 
٩٠ دليل القارئ 
٩٦ الجداول اإلحصائية 
٩٨ التعليم ما قبل االبتدائي / إسكد ٠ / القيد وهيئة التدريس   .١
١٠٨ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد   .٢
١١٨ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس   .٣
١٢٨ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها   .٤
١٣٨ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨   .٥
١٤٨ التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ /   .٦ 

هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨
١٥٨ التخرج والدخول إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد ٣)    .٧ 

والدخول إلى التعليم العالي (إسكد ٥) / ٢٠٠٨ (دول مختارة)
١٦٢ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس   .٨
١٧٢ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الطالب المتنقلين حسب البلد المضيف   .٩ 

ومنطقة األصل / ٢٠٠٨ (الدول التي تستقبل أكثر من ١٠٠٠ طالب في حركية دولية)
١٧٦ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / التدفق الدولي للطالب المتنقلين / ٢٠٠٨   .١٠
١٨٢ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨   .١١
١٩٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة   .١٢
٢٠٢ المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /   .١٣ 

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨
٢١٢ اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /    .١٤ 

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨
٢٢٢ القرائية عند الكبار والشباب   .١٥
٢٢٨ التحصيل التعلمي لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم ٢٥ سنة وما فوق / آخر سنة متاحة   .١٦
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البلدان المشاركة في برنامج المؤشرات العالمية للتعليم والبلدان األعضاء في المسح المشترك لكل من 
اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

٢٣٨ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / توزيع التالميذ المقيدون حسب المؤسسة التعليمية / ٢٠٠٨   .١٧
٢٤٠ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / توزيع الطالب المقيدون حسب المؤسسة التعليمية / ٢٠٠٨   .١٨
٢٤٢ التعليم اإلبتدائي والمرحلة األولى من التعليم الثانوي / إسكد ١ و٢ / متوسط كثافة الفصل حسب نوع   .١٩ 

المؤسسة / ٢٠٠٨
٢٤٤ الوقت المخصص (عدد الساعات في السنة) لتعليم التالميذ (٩ إلى ١٤ سنة) في المؤسسات   .٢٠ 

((WEI) دول برنامج المؤشرات العالمية) الحكومية حسب العمر / ٢٠٠٨
٢٤٥ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد١ و٢ و٣ / تنظيم وقت المعلمين في المؤسسات الحكومية / ٢٠٠٨   .٢١
٢٤٦ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / توزيع المعلمين حسب العمر / ٢٠٠٨   .٢٢
٢٥٠ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / رواتب المعلمين السنوية في المؤسسات   .٢٣ 

الحكومية بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائية / ٢٠٠٨
٢٥٢ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / رواتب المعلمين السنوية كنسبة مئوية من الناتج   .٢٤ 

المحلي اإلجمالي للفرد / ٢٠٠٨
٢٥٤ الحصص النسبية للمصروفات الحكومية والخاصة على المؤسسات التعليمية / ٢٠٠٨   .٢٥
٢٥٨ توزيع مجموع المصروفات الحكومية على التعليم حسب وجهة األموال / ٢٠٠٨   .٢٦

٢٦١ الملحق أ / مسرد 

٢٦٨ رات  الملحق ب / تعريف المؤشّ

٢٧٢ الملحق ج / التصنيف الدولي املقنن للتعليم (إسكد ٩٧) 

٢٧٤ الملحق د / المناطق 

٢٧٦ الملحق ه / الموارد اإللكترونية  

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم
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يستند الموجز التعليمي العالمي الى بيانات مقدمة من بلدان أو أقاليم تغطيها هذه المطبوعة. ونود أن نعبّر عن 
تقديرنا لإلحصائيين الذين أعطوا وقتهم، في هذه البلدان واألقاليم، لإلجابة بتأني على استمارات معهد اليونسكو 
لإلحصاء والمسح المشترك UOE أو على استبيانات المؤشرات العالمية للتعليم، وكذلك على طلباتنا للحصول 
على ايضاحات. كما نودّ أن نعبّر عن شكرنا للمنظمات الدولية التي زوّدتنا بمعلومات وإحصاءات إضافية لتكمل ما 
تم جمعه من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء: على وجه الخصوص شعبتي السكان واإلحصاء في األمم المتحدة، 

والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، 
ومؤسسات متخصصة أخرى.

وقد أُعدّ هذه المنشور تحت إشراف ألبير موتيفانز، رئيس قسم مؤشرات التعليم وتحليل البيانات وتم إنجازها 
بفضل مشاركة موظفي معهد اليونسكو لإلحصاء ومساهمين خارجيين.

وتمت مناقشة الفكرة األولية للفصل التحليلي في ندوة عقدت في مونتريال في شباط/فبراير ٢٠١٠، جمعت 
ر جهود غولسر كوراث من  أكاديميين كبار وممثلي الوكالة المعنيين بقضايا المساواة بين الجنسين. ولذلك، نقدّ
مكتب مدير عام اليونسكو، وفلورنس ميجيون، وليديا روبرشت من مكتب مدير عام اليونسكو، وميوكو سايتو من 
المعهد الدولي للتخطيط التربوي، وسيلفي كوهن من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

وتولى بيتر والت تنسيق اجمالي انتاج الفصل التحليلي وجداول البيانات. وتولت البروفسورة نيللي ب سترمكست 
(جامعة ميريلند)، إعداد وصياغة هذا الفصل بدعم من سعيد بلقشلة من معهد اليونسكو لإلحصاء. وتم 

إعداد ورقات معلومات أساسية بشأن النوع االجتماعي والتعليم من قِبل ندير ت. أسيي – لومومبا، وآن ماكدانيل، 
وميوكو سايتو، وآمي ستامبخ، ومارغريت ساتون. وساهم موظفون في المعهد بتحاليل إضافية، بمن فيهم سعيد 
بلقشلة، ومايكل برونغورث، وتشياو-لينغ تشيان، وفردريك هويبلر، وألبرت موتيفانز، ومارتن شابر، وبيتر والت. وقدمت 
لوري أجميان وأورلي أكوكا الدعم بشأن عرض البيانات. وحرّر الفصل التحليلي كل من آمي أوتشت وشيرين جوزف. 

ونشكر أيضا العديد ممن اطلعوا على الفصل إلبداء الرأي.

وتم اعداد جداول البيانات في هذا التقرير من قِبل فريق بقيادة وندي إكسيودان ونغ، وأملي غانيون، وتشياو-لينغ 
تشيان، وويكسين لو بالتعاون مع لوري أجميان، واكسياوبو لين، وهناء طالب، وهيلين تران، وإيوال سيمنتشوك.

ونودّ أن نذكر مساهمة كل من التالية أسماؤهم في جودة البيانات: ويلفرد أموسو – غونيو، ورضوان أسد، واندرو 
بارتون، وشينا بل، وغانيا دجفري، ودانيل إيجوف، وتين نام هو، وطالل الحوراني، وميغيل إيبانيز ساليناس، وأدولفو 
غوستافو أمهوف، وأليفييه البيه، وشيساكو نومورا، وسعيد ولد فوفال، وجون باسيفيكو، وجوان كروز بيروسيا، 

وباسكال راتوفوندراهونا، وأنوجا سينغ، وكونستنتين سوشكو – بورتسوف، وشانتال ثوني، وموظفي معهد 
اليونسكو لإلحصاء في الميدان.

وتولت شيرين جوزف تنسيق اجمالي محتوى الموجز وانتاجه المطبعي، وأدار بريان بوفيت وأدريانو مييل إنتاج 
.CD-ROM الـقرص المضغوط

كلمة شكر 
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 التعليم والنوع االجتماعي ـ 
بين الوعد والتقدم

مقدمة

يبحث هذا اإلصدار من الموجز التعليمي العالمي في 
التغيّر في أنماط النوع االجتماعي والدراسة في جميع 
مراحل نظام التعليم النظامي ـ من مستوى التعليم 

االبتدائي الى مستوى التعليم العالي. ويستند التحليل 
الى البيانات المقدمة في الجداول اإلحصائية للموجز، 
باإلضافة الى مجموعة واسعة من بيانات التعليم من 
مصادر أخرى غير وطنية، بما في ذلك تقييم التحصيل 

العلمي ومسوحات األسر المعيشية.

ويقدم القسم األول تحليال التجاهات طويلة األمد 
للمشاركة في التعليم والتكافؤ بين الجنسين. ويبحث 

في نمو فرص التعليم ومستويات القرائية خالل الـ ٤٠ 
سنة الماضية، وخاصة منذ المؤتمر العالمي للتعليم 
الذي عقد في داكار في عام ٢٠٠٠. وينظر هذا القسم 

في سياق التوسع السريع في نظم التعليم، وفي كيفية 
ر الفرص النسبية للفتيات والفتيان وكيف كان التقدم  تغيّ
العالمي نحو التكافؤ بين الجنسين عبر األقاليم والبلدان.

ويقارن القسم الثاني بين مسارات التعليم االبتدائي 
والثانوي للفتيان والفتيات ويبين تأثيرات عدم المساواة 

التي تنشأ عند االلتحاق بالمدرسة وفي مراحل الدراسة 
األخرى. ويُلقي الضوء على الفوارق بين الجنسين لناحية 

االلتحاق بالمدرسة، والبقاء فيها، والتدرج من التعليم 
هات في  االبتدائي الى الثانوي، وكذلك لناحية التوجّ

التعليم (أي تعليم عام أو تعليم مهني) وإتمام التعليم 
الثانوي. ويبيّن التحليل أن الفوارق بين الجنسين ال تقتصر 
على البلدان التي تكافح لبلوغ التعليم االبتدائي الشامل 

فحسب، بل تشمل تقريباً جميع البلدان التي تواجه 
تفاوتاً بين الجنسين من حيث التدرج عبر مراحل النظام 

التعليمي.

ويستند القسم الثالث على مسوحات األسر المعيشية 
الوطنية إللقاء الضوء على آثار تفاقم الحرمان وأوجه تفاعل 

التفاوت بين الجنسين إزاء الفقر، والموقع الجغرافي، والعرق. 
ويقدم أيضا دراسات حالة ألربعة بلدان – بنغالدش، وغواتيماال، 

وكينيا، والمغرب – تتناول االتجاهات طويلة األمد للمستوى 
التعليمي، وتسلط الضوء على بعض العوامل والسياقات 

الوطنية التي تساعد على تفسير فوارق المشاركة في التعليم 
بين الجنسين.

ز القسم الرابع على النوع االجتماعي، وشروط التعلُّم  ويركّ
ز أساساً على  والدراسة. وبالنسبة الى شروط الدراسة، يركّ

دور المدرسين وعلى توزيع الهيئة التعليمية حسب الجنس. 
ويقدم القسم أيضاً بيانات جديدة عن التحصيل الدراسي 

في مجاالت القراءة، واللغة، والحساب، ويقارن نتائج الفتيات 
رون في  ً الذين غالباً ما يقصّ والفتيان في البلدان األقل نموا
إتقان المهارات األساسية. وتنطوي هذه البيانات على آثار 

ز حالياً  هامة بالنسبة لإلجراءات أو السياسات التي تركّ
بشكل أساسي على تحسين االلتحاق أو المشاركة الدراسية 

دون أن تعالج قضايا نوعية التعليم.

م القسم الخامس مجموعة من المؤشرات التي تلقي  ويقدّ
الضؤ على بعض االتجاهات الرئيسية للنوع االجتماعي 

والتعليم العالي، بما في ذلك التوسع الدراماتيكي لمشاركة 
النساء منذ عام ١٩٧٠ والفوارق بين الجنسين حسب مجال 

الدراسة.

ويلقي القسم األخير نظرة عامة على بعض القضايا 
الرئيسية للسياسة العامة المتعلقة بالنوع االجتماعي 

والتعليم، وعلى الدور الذي تلعبه تدخالت محددة في 
خفض الفوارق بين الجنسين. كما ينظر أيضاً في قضايا 
تتعلق بتحسين البيانات والمعلومات المتعلقة بالفوارق 

بين الجنسين، خاصة من حيث زيادة التمييز بين مستويات 
رو التعليم، واألطر  تحليل مختلفة: أي النظام التعليمي، وموفّ

التعليمية، وأفراد الطالب.
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التوسع في فرص التعليم والتكافؤ بين ١
الجنسين

القسم 

القرائية  التعليم ومستويات  نمو كبير في فرص  تحقق 
خاصة منذ المؤتمر   – الماضية  في السنوات الـ ٤٠ 

قد في داكار عام ٢٠٠٠.  العالمي للتعليم الذي عُ
ً، خاصة في  تزايدا التعليم  المشاركة في  وتشهد 

الفتيات  يتزايد عدد  العالي، كما  التعليم  مستويات 
في غالب األحيان بسرعة أكبر من عدد  في المدارس – 

الفتيان.

ر الفرص أمام الفتيات  وينظر هذا القسم في كيفية تغيّ
والفتيان، على صعيد مستويات التعليم من االبتدائي الى 
العالي، في سياق التوسع السريع لنظم التعليم. ويبحث 
أيضاً في اتجاهات الحجم المتغير لتوفير التعليم، ويتتبع 
التقدم المحرز لناحية تحقيق التكافؤ بين الجنسين في 
التعليم عبر أقاليم العالم والبلدان ضمن فرادى األقاليم 

منذ عام ١٩٩٩.

وعلى الصعيد العملي، ينبغي النظر في مفهوم التكافؤ 
بين الجنسين في التعليم بشكل مستقل عن مفهوم 

المساواة بين الجنسين. ويرمي المفهوم األول الى 
تحقيق مشاركة على قدم المساواة في التعليم للفتيات 
والفتيان استنادا الى نسبة كل منهما في الفئة العمرية 

من السكان ذات الصلة. وعلى نطاق أوسع، يُقصد 
بالمساواة بين الجنسين أنه الحق في االلتحاق بالتعليم 
والمشاركة به، فضال عن االستفادة من بيئات، وعمليات، 
وانجازات تراعي الفوارق بين الجنسين، والحصول في ذات 
الوقت على نتائج مهمة في التعليم تربط فوائد التعليم 

بالحياة االجتماعية واالقتصادية. وهكذا، يكون تحقيق 
التكافؤ بين الجنسين مجرد خطوة أولى نحو تحقيق 

المساواة بينهما.

النمو في توفير التعليم منذ عام ١٩٧٠
يمكن استخدام أربعة مقاييس ذات صلة لتقييم 

االتجاهات في حجم التعليم: أرقام القيد المطلقة، 
التغيير بمرور الوقت، نسب القيد االجمالية، وعدد سنوات 

الدراسة المرتقبة. وتدلّ هذه المقاييس جميعاً على 
التوسع العالمي السريع في التعليم منذ عام ١٩٧٠.

فقد ازدادت طاقة نظم التعليم في العالم أكثر من 
الضعف، باألرقام المطلقة، في غضون ٤٠ سنة تقريباً. 

ل  ففي عام ١٩٧٠، كان هناك ٤١٥ مليون تلميذ مسجّ
في التعليم االبتدائي بالمقارنة مع ٦٩٦ مليوناً في عام 
٢٠٠٨ (انظر الجدول اإلحصائي ٣). وارتفع عدد التالميذ 

في التعليم الثانوي من ١٩٥ مليوناً في عام ١٩٧٠ الى ٥٢٦ 
مليوناً في عام ٢٠٠٨ (انظر الجدول اإلحصائي ٥). وفي 

نفس الوقت، ازداد عدد الطالب في التعليم العالي ست 
مرات في الفترة ذاتها، من ٣٢ مليون طالب الى ١٥٩ مليوناً 

في عام ٢٠٠٨ (انظر الجدول اإلحصائي ٨).

ويعود التغيير في عدد المسجلين الى حدّ ما إلى النمو 
السكاني ونسبة السكان في عمر الدراسة الذين 

يخدمهم النظام التعليمي. وينطوي الشكل ١ على 
مقارنة حسب المستوى التعليمي بين التغييرات في 

أعداد المسجلين والتغيير في حجم السكان في عمر 
الدراسة منذ عام ١٩٩٩. وعلى سبيل المثال، فقد انخفض 

بالفعل عدد التالميذ في المرحلة االبتدائية في معظم 
أقاليم العالم نظرا لتباطؤ النمو السكاني. غير أن عدد 

لين في أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب وغرب  المسجّ
آسيا، والبلدان العربية ارتفع بوتيرة أسرع من النمو السريع 

في الغالب في عدد السكان في عمر الدراسة، مما يشير 
ن سريع في االلتحاق بالتعليم االبتدائي. وفي  الى تحسّ
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الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

ما هي نسبة دخول األطفال الى المدرسة منذ ١٩٩٩؟
النسبة المئوية للتغير في القيد وعدد السكان حسب مستوى التعليم والجنس، ١٩٩٩-٢٠٠٨

الشكل رقم ١ 

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجداول اإلحصائية رقم ٣ و٥ و٨. المصدر:  

  

(%
)
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األقاليم الثالث جميعها، تستفيد الفتيات أكثر من 
الفتيان من هذه التغييرات.

وعلى مستوى التعليم الثانوي، أظهرت األقاليم الثالثة 
ذاتها النمو األقوى في التسجيل بالتعليم. وشهدت أوروبا 

ً سلبياً – يرجع  الوسطى والشرقية دون سواها تغييرا
الى حد كبير الى الهبوط الدراماتيكي في معدالت 
الخصوبة منذ أوائل التسعينات. وفي أقاليم أخرى، 

فاق النمو في التسجيل بالتعليم الثانوي نمو السكان 
في عمر الدراسة الثانوية. وكانت الزيادة في تسجيل 

الفتيات أعلى من تسجيل الفتيان في جنوب وغرب 
آسيا وفي البلدان العربية، لكن العكس كان صحيحاً 
في أفريقيا جنوب الصحراء حيث كان النمو أقوى في 

الفتيان. تسجيل 

والى حد بعيد، حصل التغيير األكبر منذ عام ١٩٩٩ في 
التعليم العالي. وكانت الريادة بين األقاليم لشرق آسيا 

لت أمريكا الشمالية وأوروبا  والمحيط الهادئ. وسجّ
الغربية معدالت التغيير األدنى بالنظر لنسب االلتحاق 

التي كانت مرتفعة سابقاً وبسبب النمو المتدني في فئة 
السكان في عمر التعليم العالي. وفي جميع األقاليم 

ى النمو في التعليم العالي النمو في فئة السكان  تخطّ
العمرية المقابلة، وكان أعلى بين النساء منه بين الرجال 

(انظر الشكل ١). وتجدر بالمالحظة أيضاً أن النمو في 
قطاع التعليم العالي انطلق من نقطة أدنى بكثير مقارنة 

بالتعليم الثانوي والتعليم االبتدائي بوجه خاص.

وتشكل نسبة القيد اإلجمالية مقياساً آخر لحجم 
المشاركة في التعليم. وهي تعبّر عن الرقم االجمالي 

للتسجيل (بغض النظر عن السن) كنسبة مئوية 
من فئة السكان في عمر الدراسة ذات الصلة. وتجدر 
المالحظة منذ البدء، عند استعمال هذا المؤشر، أنه 

يتناول القدرة االستيعابية لنظم التعليم بدالً من 
شموليتها الفعلية. ويبيّن هذا المؤشر أيضاً عدد 

األطفال والشبان المشاركين في المدرسة، إال أنه ال 
ً من التعليم أو  يبيّن ما إذا كانوا قد أتموا مستوى محددا

اكتسبوا المعرفة والمهارات ذات صلة.

لين بشكل عام نمو عدد  ومع تخطي عدد المسجّ
السكان في عمر الدراسة، تعكس معدالت القيد 

ً قوياً منذ عام ١٩٧٠ على صعيد  اإلجمالية أيضاً نموا
جميع مستويات التعليم، وتشير الى زيادات هائلة 
في المشاركة المدرسية (انظر الشكل ٢ وكذلك 

الجدولين اإلحصائيين ٣ و٨).

ويسمح مؤشر آخر – معدل سنوات الدراسة المرتقبة – 
بالتطلع إلى األمام لرؤية ترجمة معدالت المشاركة 

إلى سنوات دراسية، وعدد السنوات التي يمكن للطفل 
الملتحق أن يرتقب تمضيتها في النظام المدرسي، 
باالستناد الى معدالت المشاركة الحالية. وبالتالي، 
ال يشكل هذا المؤشر بالضرورة مقياساً للتحصيل 

التعليمي الفعلي (أو الحالي)، بل مقياساً لما يمكن أن 
يحققه الفوج التالي الملتحق بنظام التعليم.

وقد ارتفع المتوسط العالمي لعدد سنوات الدراسة 
المرتقبة من ٧٫٩ سنوات في ١٩٧٠ الى ١١٫٠ سنة 

في عام ٢٠٠٨ (انظر الشكل ٣). وفي أفريقيا جنوب 
الصحراء، تضاعفت القيمة تقريباً من ٤٫٤ سنوات 

ل هذا  الى ٨٫٤ سنوات. وبالرغم من هذا التطور، يسجّ
اإلقليم أدنى عدد لسنوات الدراسة المرتقبة – تقريباً 

نصف عدد سنوات الدراسة المترتقبة في أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية (١٦٫٠ سنة) (انظر الجدول 

اإلحصائي ١٢).

وفي أواخر التسعينات، استعادت البلدان النامية بعضاً 
من األرضية التعليمية التي فقدتها في الثمانينات، 

ً أو انخفاضاً في أفريقيا  عندما شهد عدد التالميذ ركودا
جنوب الصحراء، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا 

الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى. وفي الواقع، 
تسارعت وتيرة التقدم منذ عام ٢٠٠٠، واذا استمرت 

اتجاهات ما بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨، فستبلغ الزيادة في 
معدل سنوات الدراسة المرتقبة في العقد الحالي ثالثة 

أضعاف المستوى الذي تحقق في السبعينات.
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كبف توسعت نظم التعليم منذ ١٩٧٠؟
نسبة القيد اإلجمالية حسب مستوى التعليم، ١٩٧٠-٢٠٠٨

الشكل رقم ٢ 

(%)

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجداول اإلحصائية رقم ٣ و٥ و٨. المصدر:  



16

التوسع في فرص التعليم والتكافؤ بين الجنسين  / القسم ١ 

كم سنة دراسية يمكن للطفل ان يتوقع؟
معدل سنوات الدراسة المرتقبة حسب المنطقة، ١٩٧٠-٢٠٠٨

الشكل رقم ٣

وعلى الصعيد العالمي، في عام ٢٠٠٨، بلغ عدد سنوات 
الدراسة المرتقبة للفتيات ١٠٫٧ سنوات، أي نصف سنة 

أقل من الفتيان (١١٫٢ سنة) – ويُعزى هذا التقدم جزئياً الى 
ارتفاع معدالت اإلعادة بين الفتيان. وهناك أيضاً اختالف 
كبير بين األقاليم. وفاق عدد سنوات الدراسة المرتقبة 

للفتيات بسنة واحدة أو أكثر عدد سنوات الدراسة 
المرتقبة للفتيان في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، 

ونقص سنة واحدة في جنوب وغربي آسيا، و١٫٥ سنة في 
أفريقيا جنوب الصحراء أقل من الفتيان (انظر الجدول 

اإلحصائي ١٢).

ومنذ عام ١٩٩٩، لم يطرأ أي تغيير في أفريقيا جنوب 
الصحراء، بينما انخفض الفارق الى النصف (من ٢٫٢ الى 

١٫٠ سنة أكثر للفتيان ما بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨) في 
جنوب وغرب آسيا. وخالل الفترة نفسها انخفض الفارق 

في البلدان العربية من ١٫٥ الى ١٫٢ سنة أكثر للفتيان 
(انظر الجدول اإلحصائي ١٢).

المشاركة والتكافؤ بين الجنسين في التعليم 
االبتدائي منذ ١٩٧٠

تسلّط جميع مقاييس المشاركة في التعليم التي سبقت 
مناقشتها الضوء على نتيجة رئيسية: أن التعليم االبتدائي 
ً أكبر بكثير من األطفال في العالم، خاصة منذ  قد بلغ عددا

عام ٢٠٠٠. ويُعزى ذلك الى حد كبير الى الجهود الوطنية 
لرصد التعليم االبتدائي كجزء من مبادرات إنمائية أوسع 

ع على توسيع االلتحاق بالتعليم االبتدائي. وفي نفس  تشجّ
الوقت، قدم المجتمع الدولي أيضاً دعماً وتقييماً منتظماً 

لتقدم البلدان (انظر الخانة رقم ١).

ومنذ السبعينات، ازداد عدد الفتيات في التعليم االبتدائي 
بسرعة أكبر من الفتيان، مما ساعد على سد الفجوة ما 

بين الجنسين في المستوى االبتدائي. وارتفعت نسبة القيد 
اإلجمالية في المستوى االبتدائي ٢٠ نقطة مئوية للفتيات 

ما بين عامي ١٩٧٠ و٢٠٠٨، ولكن بنسبة ٨ نقاط مئوية فقط 
للفتيان. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين 

عالمياً من ٠٫٤٨ الى ٠٫٩٧ (انظر الخانة رقم ٢).

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ١٢. المصدر:  
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رصد أهداف النوع االجتماعي في التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفيةالخانة رقم ١

بعد المؤتمر التاريخي حول النوع االجتماعي في بيجينغ في عام ١٩٩٥، توصل المجتمع الدولي الى توافق في اآلراء بشأن تحقيق 
المساواة بين الجنسين في التعليم. وفي عام ٢٠٠٠، أعاد االعالن العالمي حول التعليم للجميع (EFA) واعالن األلفية التأكيد 

على مفهوم التعليم كحق من حقوق االنسان األساسية. وأقرّت البلدان بأن تعليم الفتيات يشكل خطوة أولى قوية وضرورية 
لتحقيق هذا الهدف. وكان التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي مشموال في التعليم للجميع وفي األهداف 

اإلنمائية لأللفية، بهدف التحاق الفتيات بعدد مساو لعدد الفتيان بالمدرسة بحلول عام ٢٠٠٥.

هدف التعليم للجميع رقم ٥
إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام ٢٠٠٥، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول 

عام ٢٠١٥، مع التركيز على ضمان التحاق كامل ومتساو للفتيات في تعليم أساسي جيد النوعية.
إطار عمل داكار (٠٠٠٢)
(UNESCO, 2000a)

األهداف اإلنمائية لأللفية-الهدف ٣: تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الغاية ٤: إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، بحلول عام ٢٠٠٥ على األفضل، وفي جميع مستويات 

 قمة األلفية التعليم في موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٥.
المصدر: الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار A/٣٢٦/٥٦، ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.

فهم مؤشر التكافؤ بين الجنسينالخانة رقم ٢

إن مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) هو مقياس يستعمل لتقييم الفوارق بين الجنسين في مؤشرات التعليم. ويُعرّف على 
أنه قيمة مؤشر محدد للفتيات مقسومة على قيمة مؤشر محدد للفتيان. ويدلّ مؤشر التكافؤ بين الجنسين بقيمة ١ على 

أنه ال يوجد فرق في مؤشري الفتيات والفتيان – فهما متساويان على نحو كامل. وعرّفت اليونسكو (٢٠٠٣) مؤشر التكافؤ بين 
ً بين الجنسين. وهذا يتيح بعض الخطأ في  الجنسين الذي تتراوح قيمته ما بين ٠٫٩٧ و١٫٠٣ (بعد التدوير) على أنه يمثل تكافؤا

القياس ولكنه ال ينطوي على حكم بقبول مستوى محدد من التفاوت.
وفي الحاالت التي تكون فيها الفوارق واضحة، يعتمد تفسير مؤشر التكافؤ بين الجنسين على نوع المؤشر. فالمؤشر الذي تقل قيمته 

عن ١ يعني أن قيمة المؤشر للفتيان أعلى منها للفتيات، والعكس صحيح عندما يكون مؤشر التكافؤ بين الجنسين أعلى من ١.
وبالنسبة للمؤشرات حيث يكون مرغوبا تحقيق قيم أكبر (مثل معدالت المشاركة المدرسية)، فإن مؤشر تكافؤ أقل من ١ يعني 

أن الفتيات مغبونات، ومؤشر تكافؤ أعلى من ١ يعني أن الفتيان مغبونون. وبالنسبة للمؤشرات التي يُفضل أن تكون قيمتها 
منخفضة (مثل نسب التسرّب)، يدل مؤشر التكافؤ الذي يقل عن ١ على أن الفتيان مغبونون، ويدل مؤشر التكافؤ الذي يزيد عن ١ 

على أن الفتيات مغبونات.
وعلى العموم، يجب تفسير مؤشر التكافؤ بين الجنسين إلى جانب قيم المؤشر األساسي. وعلى سبيل المثال، ال يكون للتفاوت 

بين الجنسين عبر البلدان نفس الحجم أو األهمية إذا كان هناك اختالف كبير في نسب المشاركة أو التسرّب لديها.
والمؤشر األكثر استخداماً لقياس التقدم نحو التكافؤ في التعليم هو مؤشر التكافؤ في نسبة القيد اإلجمالية حسب مستوى 
التعليم. غير أنه ينبغي التزام الحذر في التفسير، ألن ذلك يمكن أن يؤدي إلى المبالغة في مستوى التفاوت في سياقات معينة. 

وعلى سبيل المثال، ينعكس ذلك في البلدان التي لديها نسب اعادة مختلفة بين الفتيان والفتيات في نسبة القيد اإلجمالية 
حسب الجنس.

وإحدى الصعوبات في عرض مؤشر التكافؤ بين الجنسين هي أن حجم النقص عند الفتيات أو الفتيان ال يتمثل بشكل متناسق 
حول الرقم ١. وعلى سبيل المثال، فمعدل مؤشر تكافؤ بقيمة ٠٫٥ يشير الى أن قيمة اإلناث في المؤشر الذي يجري استعراضه 

ً عن التكافؤ) الى أن قيمة الذكور في  تبلغ نصف قيمة الذكور، بينما يشير معدل مؤشر تكافؤ بقيمة ١٫٥ (كذلك ٠٫٥ وحدة بعيدا
المؤشر هي ثالثة أضعاف قيمة اإلناث (وليس النصف). وبموجب هذه المؤشرات يكون وضع الفتيان األقل تمثيالً أشد مرارة من 

وضع الفتيات المغبونات.
وبناء على ذلك، تم تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين ألغراض التحليالت واألرقام المقدمة في هذا الفصل، ليعرض أوضاعاً 

ل مشتق من مؤشر التكافؤ القياسي بين الجنسين كما هو معروض في الجداول  متماثلة للجنسين. وهذا المؤشر المعدّ
اإلحصائية، ومع ذلك، فالقيم التي تفوق الـ ١٫٠٠ تختلف عن تلك المذكورة في الجداول اإلحصائية. ويقدم مؤشر التكافؤ المعدل 

الفوارق بين الجنسين بطريقة قابلة للمقارنة. ويستعمل مؤشر التكافؤ المعدل المنهجية التالية: عندما تكون نسبة قيم 
ل. وعلى النقيض  اإلناث الى الذكور في مؤشر محدد أقل من ١، يكون مؤشر التكافؤ المعدل مطابقاً لمؤشر التكافؤ غير المعدّ

ل على أنه نسبة الذكور الى اإلناث وتُطرح النسبة من ٢.  من ذلك، عندما تكون النسبة أكبر من ١، يحتسب مؤشر التكافؤ المعدّ
وعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة القيد اإلجمالية ٣٣ ٪ للذكور و٦٦٪ لإلناث، تكون نسب للذكور الى اإلناث ٠٫٥. عندها، نطرح 
ل ٢. تجدر المالحظة بأن مؤشر  ٠٫٥ من ٢ لنصل إلى مؤشر تكافؤ معدل قيمته ١٫٥، بينما تبلغ قيمة مؤشر التكافؤ غير المعدّ

ل مقدم فقط في الجداول اإلحصائية. التكافؤ غير المعدّ
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هل تمكنت الدول من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي؟
النسبة المئوية للبلدان التي حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي، ١٩٧٠-٢٠٠٨

الشكل رقم ٤

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٣. المصدر:   

(%
)

ويوجز الشكل ٤ نسبة البلدان داخل كل إقليم التي بلغت 
التكافؤ بين الجنسين في المشاركة في التعليم االبتدائي 
خالل خمسة نقاط زمنية مختلفة بين عامي ١٩٧٠ و٢٠٠٨.

هناك ثالثة أقاليم يوجد فيها تاريخياً نسبة عالية من 
البلدان التي تقع داخل نطاق التكافؤ بين الجنسين في 

التعليم االبتدائي: أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، 
أوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى. وحوالي ٩٠٪ 

ً في  من البلدان في كل من هذه األقاليم أظهر تكافؤا
التعليم االبتدائي بين الجنسين على األقل منذ عام ١٩٩٠. 

ويقع إقليمان – أمريكا الالتينية والكاريبي، وشرق آسيا 
والمحيط الهادئ – ضمن المجموعة الوسطى، حيث 

تحقق تقدم قليل في نسب البلدان داخل نطاق التكافؤ 
بين الجنسين من ٥٠٪ الى ٦٠٪ خالل السنوات الـ ٤٠ 

األخيرة.

إالّ أن التزايد األكثر شدة في التكافؤ بين الجنسين حدث 
في األقاليم حيث فاق عدد الفتيان الى حد كبير عدد 

الفتيات في التعليم االبتدائي في عام ١٩٧٠ (أي في جنوب 
وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، والبلدان العربية على 

األخص). ففي عام ١٩٧٠، حقق حوالي ١٠٪ فقط أو أقل 
من البلدان في كل من هذه األقاليم التكافؤ بين الجنسين 

في التعليم االبتدائي. وفي عام ٢٠٠٨، توصل نصف 
البلدان تقريباً في البلدان العربية الى تحقيق التكافؤ 

بين الجنسين، وأكثر من بلد واحد من ثالثة بلدان توصل 
الى ذلك في المنطقتين األخريين. وفي أفريقيا جنوب 

الصحراء، حصل التقدم األكبر نحو التكافؤ بين الجنسين 
في التعليم االبتدائي خالل السنوات العشر األخيرة، وذلك 

يعود الى حد ما إلى التركيز على تعميم التعليم االبتدائي، 
مع تركيز خاص على تعليم الفتيات.

المشاركة والتكافؤ بين الجنسين في 
التعليم الثانوي منذ عام ١٩٧٠

وفيما عدا المستوى االبتدائي، تختلف مدة التعليم 
فبينما يتطلب ٣٥  اإللزامي على نطاق واسع بين البلدان. 
ً ٧ سنوات فقط أو أقل من التعليم اإللزامي، يتطلب  بلدا

ً من ١٠ الى ١٢  ً من ٨ الى ٩ سنوات، و١٠٥ بلدا ٥٥ بلدا
سنة من التعليم اإللزامي (انظر الجدول اإلحصائي ٢). 
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وهناك تجزئة أكبر ألنواع المدارس في المرحلة الثانوية 
مما في المرحلة االبتدائية وزيادة طفيفة في نسبة 

التالميذ في المدارس الخاصة، ما قد يعني مستوى أعلى 
(شفيق  التعليم االبتدائي  ونطاقاً أوسع للتكاليف من 

.(٢٠٠٧ ،(Shafiq)

وكما هو الحال في مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالنسبة 
للتعليم االبتدائي، حدث اتجاه تصاعدي مع الوقت في 
نسب البلدان التي توصلت الى التكافؤ بين الجنسين 

في المشاركة بالتعليم الثانوي – باستثناء أفريقيا 
جنوب الصحراء حيث توصلت موريشيوس فقط الى 

نطاق التكافؤ في عام ٢٠٠٨ بالمقارنة مع بلدين (رواندا 
وسيشيل) في عام ١٩٧٠ – في الوقت الذي بلغت فيه 

نسب القيد مستوى أكثر انخفاضاً. وحققت أوروبا 
الوسطى والشرقية أعلى زيادة منذ عام ١٩٩٠. غير أن 

مؤشرات التكافؤ بين الجنسين على المستوى الثانوي ال 
تتحلق في مستويات متمايزة كما هو الحال في المستوى 

االبتدائي، على النحو المبيّن في الشكل ٥. وفي جميع 
األقاليم، كانت نسبة البلدان التي لديها تكافؤ بين 

الجنسين في المشاركة بالتعليم الثانوي أكثر انخفاضا 
في عام ١٩٧٠ من نسبة التكافؤ للمستوى االبتدائي في 

السنة ذاتها، باستثناء الدول العربية وجنوب وغرب آسيا، 
حيث كانت النسب متماثلة. وفي عام ٢٠٠٨، فاقت النسبة 

المئوية للبلدان التي أبلغت عن تكافؤ بين الجنسين في 
المستوى االبتدائي النسبة المئوية للبلدان التي أبلغت 

عن تكافؤ في المستوى الثانوي في كل األقاليم، باستثناء 
جنوب وغرب آسيا (انظر الجدولين اإلحصائيين ٣ و٥).

وكما أن المشاركة بالتعليم تنخفض في المستوى 
الثانوي مقارنة مع المستوى االبتدائي كذلك تنخفض 
نسبة البلدان التي توصلت الى التكافؤ بين الجنسين 

(من ٦١٪ الى ٣٣٪ من البلدان). ويترافق ذلك مع تزايد 
في نسبة البلدان (من ٦٪ الى ٢٩٪) التي كانت معدالت 
المشاركة فيها بالتعليم أعلى للفتيات من الفتيان. اال 

أنه في البلدان (٣٨٪) التي تكون الفتيات فيها أقل حظاً، 
يكون معدل التفاوت أكبر بكثير.

(%
)

هل تمكنت الدول من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم االثانوي؟
النسبة المئوية للبلدان التي حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم االثانوي، ١٩٧٠-٢٠٠٨

الشكل رقم ٥ 

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٥. المصدر:   
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وباستخدام األفراد عوضاً عن البلدان كوحدة تحليل، 
ً في  فإن عدد السكان المرتفع في األجزاء األقل نموا

ً للفتيات أكثر  العالم يعني باألرقام المطلقة استبعادا
من الفتيان من التعليم الثانوي. وعند دخول الفتيات 

مرحلة البلوغ فإنهن "تصطدمن بجدار اإلرث الحضاري" 
(جيلجان، ١٩٩٠). ومع نمو الفتيات كشابات تتزايد 

ً للتحرّش واالعتداء  المخاطر العاطفية والجسدية نظرا
الجنسي والمطالب االجتماعية بوجوب االمتثال لألدوار 

القياسية للجنسين. وقد تكون الرحلة اليومية الى 
المدرسة، وبيئة المدرسة بحد ذاتها، غير آمنة بالنسبة 
للفتيات والشابات في المجتمعات حول العالم (أوداغا 
وهنفيلد (Odaga and Heneveld)، ١٩٩٥، ابراهامز 
(Abrahams) وآخرون، ٢٠٠٦). والمفاهيم التقليدية 

لألدوار "المناسبة" للنساء والرجال معاً هي أكثر وضوحاً 
في التعليم التقني والمهني منها في التعليم العام 
(اليونسكو، ٢٠١٠ب)، مما يبيّن أن المقاومة لتخطي 

الحواجز في األنشطة المهنية مازالت موجودة.

وتساهم ظاهرة الدخول المتأخر الى الدراسة واألطفال 
الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر في التعليم االبتدائي 
ر. وتوجد في أقاليم عديدة  والثانوي في ترك المدرسة المبكّ

فوارق بين العمر المحدد لمستوى صف معين والعمر 
الفعلي لهذا المستوى. ويؤثر تخطي العمر المدرسي 

المقرر على الفتيان والفتيات ألسباب مختلفة. فعندما 
يكبر الفتيان في األسر الفقيرة والريفية يواجهون طلباً 

على العمل خارج البيت. وفي حالة الفتيات، يجري سحبهنّ 
ً للزواج  من المدرسة للقيام باألعمال المنزلية أو استعدادا
المبكر – السائد في بعض أقاليم العالم، كما في جنوب 

وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

ويمكن أن يكون تفسير أنماط التكافؤ بين الجنسين 
 ً في التعليم الثانوي على صعيد األقاليم أكثر تعقيدا

من تفسير أنماط تكافؤ التعليم االبتدائي. وعلى سبيل 
المثال، تختلف معدالت المشاركة بالتعليم الثانوي على 

نطاق أوسع بكثير بين البلدان من معدالت المشاركة 
بالتعليم االبتدائي. فالمشاركة بالدراسة خالل المرحلة 

االبتدائية إلزامية عملياً في جميع البلدان، فيما عدا أربعة 
بلدان لم تبلغ عن حد أدنى من ٥ إلى ٦ سنوات من التعليم 

االلزامي (بوتان، كمبوديا، إثيوبيا، وتوكيالو). وعندما يتم 
دعم التعليم اإللزامي القانوني بإزالة أو خفض الرسوم 

ً بأن يلتحق الفتيات  المدرسية، يتزايد االحتمال كثيرا
والفتيان على حد سواء بالمدرسة عند بلوغ العمر 

المتوقع وأن ينهوها في الوقت المناسب (نشيمورا وآخرون 
.(١٩٩٧ ،(Obasi) ٢٠٠٨؛ أوباسي ،(Nishimura et al.)

المشاركة والتكافؤ بين الجنسين في 
التعليم العالي منذ عام ١٩٧٠

شهد التعليم العالي الزيادة األكبر في مستوى التحاق 
اإلناث في جميع األقاليم تقريباً. وتبيّن االتجاهات طويلة 

ل من زيادة في عدد  األجل بأن المزيد من األقاليم تتحوّ
التحاق الذكور الى زيادة في عدد التحاق اإلناث. وقد فاق 

التحاق اإلناث التحاق الذكور على مدى عدد من العقود في 
أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 

(منذ ما قبل منتصف الثمانينات)، وأمريكا الالتينية 
والكاريبي (منذ منتصف التسعينات)، وفي آسيا الوسطى 

في الفترة األخيرة.

الت في أنماط  ومنذ عام ١٩٧٠، تسببت هذه التحوّ
المشاركة بالتعليم العالي في تحويل التفاوت بين 

الجنسين لصالح اإلناث بعد أن كان لصالح الذكور. وبينما 
يستمر التفاوت في مستوى التعليم العالي لصالح الذكور 

في جنوب وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء (حيث 
بلغت قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين ٠٫٧٦ و٠٫٦٦، 

على التوالي)، تحتل الطالبات مكانة أعلى من الذكور على 
مستوى التعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي، 

وأوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية (انظر الجدول اإلحصائي ٨).

وعلى مستوى التعليم العالي، تفوق نسبة قيد االناث 
نسبة قيد الذكور في اثنتين من كل ثالثة بلدان لديها 

بيانات. وفي بعض الحاالت، يُحتمل أن ينتقل الذكور أكثر 
من اإلناث مباشرة من التعليم الثانوي الى قوة العمل أو 

الى التعليم غير الرسمي أو السفر الى الخارج إلتمام 
دراستهم.
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ر اإلجمالي نحو التكافؤ بين الجنسين التطوّ
على الرغم من التقدم الهام في ردم الفجوة بين الجنسين، 

تستمر الالمساواة في كثير من األقاليم وعلى مستويات 
مختلفة من التعليم. ويسلّط الشكل ٦ الضوء على 

معدالت التكافؤ المختلفة بين الجنسين في مختلف 
ر التكافؤ بين  مستويات التعليم بين األقاليم. ويبيّن مؤشّ

الجنسين أن شرق آسيا والمحيط الهادئ فقط توصلت 
الى التكافؤ بين الجنسين أو اقتربت من ذلك على جميع 

مستويات التعليم. وجميع األقاليم األخرى تقريباً هي أقرب 
الى التكافؤ بين الجنسين على المستوى االبتدائي مما 

على مستويات التعليم األخرى، باستثناء البلدان العربية 
حيث التعليم العالي هو األقرب الى وضع التكافؤ.

ر معظم البلدان عن تحقيق الخطوة األولى باتجاه  وتقصّ
الهدف المتعلق بالنوع االجتماعي (أي التكافؤ في كلٍّ 

من التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي بحلول عام ٢٠٠٥). 
وتبيّن اإلحصاءات المتاحة األكثر حداثة التي تتناول ١٥٧ 

رت بيانات لكال المستويين من التعليم في عام  بلدا وفّ
ً فقط من ثالثة قد توصل الى التكافؤ  ً واحدا ٢٠٠٨، بأن بلدا
على صعيدي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي. وبذلك، 

يكون أكثر من ٦٣٪ من البلدان قد فشل في تحقيق الهدف 
المتعلق بالنوع االجتماعي ويُخشى عدم بلوغه بحلول 

عام ٢٠١٥ في ٤٦٪ من البلدان (انظر الجدول ١). ومن 
بين األقاليم التي يُخشى أن ال تحقق معظم بلدانها هذا 

الهدف في عام ٢٠١٥ أفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا 
الالتينية والكاريبي، والبلدان العربية، وشرق آسيا والمحيط 

الهادئ.

ومن بين البلدان المقصرة حالياً عن بلوغ هذا الهدف، يمكن 
ألربعة بلدان فقط – كمبوديا، غواتيماال، غينيا، وأفريقيا 

الجنوبية – أن تحقق التكافؤ بين الجنسين في المستويين 
االبتدائي والثانوي معاً في عام ٢٠١٥ إن استمر االتجاه 

 ً الحظ حالياً. ومن غير المرجح أن يبلغ ثالثة وعشرون بلدا المُ
الهدف المتعلق بالتعليم االبتدائي بحلول عام ٢٠١٥، بينما 
 (ً ما تزال ثالثة أضعاف هذا العدد من البلدان تقريباً (٦٣ بلدا

بعيدة عن بلوغ هدف التكافؤ بين الجنسين في التعليم 
الثانوي. ولن تبلغ البلدان الـ ١٤ التالية هدف تحقيق التكافؤ 

في التعليم االبتدائي أو هدف تحقيق التكافؤ في التعليم 
الثانوي: برمودا، البرازيل، الكاميرون، جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إريتريا، 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، مالي، النيجر، البرتغال، 

السودان، سورينام، وسوازيلند. ومن المحتمل أن يصل 
ً الى التكافؤ في التعليم االبتدائي أو في  تسعة عشر بلدا

التعليم الثانوي – ولكن ليس في كليهما معاً.

هل توزع الفرص التعليمية بالتساوي بين الجنسين؟
مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين لنسبة القيد اإلجمالية حسب مستوى التعليم، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٦ 

في ما يخص مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين، الرجاء االطالع على الخانة رقم ٢. مالحظة:   
معهد اليونسكو لإلحصاء، الجداول اإلحصائية رقم ٣ و٥ و٨. المصدر:    
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والصورة المتغيّرة للتمثيل الزائد أو الناقص لاللتحاق بالدراسة 
حسب الجنس، السيما على مستوى التعليم العالي، تطرح 
أسئلة هامة حول التفاعل بين االلتحاق بالدراسة، والثقافة، 

واالقتصاد وأدوار الجنسين. ولعوامل الدفع والجذب التي 
ر الفرص االقتصادية تأثير متباين حسب الجنس  يفرضها تغيّ

والطبقة االجتماعية، وهي تطبّق من خالل أدوار حضارية 
محددة للنساء والرجال في سياقات محددة (انظر القسم ٣). 

ففي المجتمعات التي تحد من دخول الشابات الحياة 
ً مرغوباً  العامة، تصبح مثابرة الفتيات على الدراسة جهدا

في أسر الطبقة الوسطى. وعلى العكس من ذلك، كما يرى 
علماء أستراليون، فقد أصبحت الكفاءة األكاديمية تعتبر 
ميزة نسائية أكثر فأكثر لدى الطبقة العاملة ولدى أقلية 

من الذكور في سياقات معيّنة، ما يعني أن الفتيان يبتعدون 
أكثر فأكثر عن الفرص التعليمية، األمر الذي يدعو الى القلق 

.(٢٠٠٠ ،(Kenway and Kelly) كينوي وكيلي)

ويتطلب حل معاني االختالل الحالي في أنماط الدراسة 
بين الجنسين ومصادره وآثاره حول العالم، القيام عن كثب 

بمالحظة اختالف تجربة تعليم الفتيات والفتيان من هويات 
اجتماعية مختلفة، فضالً عن إجراء تحليل دقيق لبيانات تربوية 

مصنفة حسب النوع اإلجتماعي وارتباطها ببيانات مصنفة 
مشابهة للمشاركة في سوق العمل، والدخل، والقيادة 

السياسية حسب النوع االجتماعي أيضاً.

الجدول رقم ١: ما هي الدول التي ستحقق المساواة بين الجنسين بحلول عام ٢٠١٥؟
المساواة بين الجنسين في التعليم اإلبتدائي والثانوي: العملية الحالية و اآلفاق لتحقيق هدف ٢٠١٥

المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي

عدد الدول تحققت في 2008
من المحتمل أن تتحقق 

بحلول عام 2015
من المحتمل أن لن تتحقق 

بحلول عام 2015

ئي
تدا

إلب
م ا

علي
الت

ي 
ن ف

سي
جن

ن ال
 بي

واة
سا

لم
ا

تحققت 
في 2008

ألمانيا, أذربيجان, البهاما, بيالروس, بلجيكا, 
البوسنة والهرسك, بروناي دار السالم, بلغاريا, كندا, 

الرأس األخضر, الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية 
الخاصة, قبرص, كرواتيا, كوبا, الدنمارك, السلفادور, 
اإلمارات العربية المتحدة, بوليفيا (دولة - المتعددة 

القوميات), الواليات المتحدة األميركية, اكوادور, 
استونيا, جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة, 
اإلتحاد الروسي, فرنسا, غوِيّانا, المجر, جزر مارشال, 

اندونيسيا, إيسلندا, إسرائيل, إيطاليا, اليابان, 
كازاخستان, قيرغيزستان, ليتوانيا, لكسمبرغ, 

مالطة, موريشيوس, مولدوفا, ميانمار, النرويج, عمان, 
اوزبكستان, باالو, هولندا, بيرو, بولندا, الجمهورية 
التشيكية, رومانيا, صربيا, سنغافورة, سلوفاكيا, 

سلوفينيا, السويد, تونغا, اوكرانيا, المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وأوروغواي

أرمينيا, النمسا, البحرين, بوتان, بلغاريا, فنلندا, 
جورجيا, غانا, الهند, األردن, الكويت, منغوليا, مالوي, 
أوغندا, سانت لوسيا, السنغال, فنزويال (جمهورية - 

البوليفارية), سويسرا, تركيا, وزمبابوي

يّا, األرجنتين, استراليا, بيليز, بوتسوانا,  أنغِ
كولومبيا, كوستا ريكا, اسبانيا, فيجي, اليونان, 
جزر سليمان, إيرلندا, جامايكا, كينيا, كيريباتي, 

ليسوتو, لبنان, ماليزيا, المكسيك, ناميبيا, 
نيكاراغوا, نيوزيلندا, بنما, بنما, الفيليبين, قطر, 

جمهورية كوريا, رواندا, ساموا, سيشيل, األراضي 
الفلسطينية المحتلة, تايالند, ترينيداد وتوباغو, 

تونس وزامبيا

113 582035

من 
المحتمل 
أن تتحقق 
بحلول عام 

2015

آروبا, بوركينا فاصو, الصين, جيبوتي, جنوب افريقيا, كمبوديا, غواتيماال وغينياشيلي, التفيا والجمهورية العربية السورية
أثيوبيا, جزر فيرجين البريطانية, ليبيريا, 

المغرب, موزمبيق, ناورو, نيجيريا, سيراليون, 
طاجيكستان وتوغو

21 3414

من 
المحتمل 

أن لن 
تتحقق 

بحلول عام 
2015

الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة, 
جزر الكايمن, موناكو وجمهورية ايران اإلسالمية

غامبيا, موريتانيا, الملديف, سانت فنسنت 
وغرينادين وتشاد

برمودا, البرازيل, الكامرون, دومينيكا, إريتريا, 
مالي, النيجر, البرتغال, جمهورية الكونغو 

الديموقراطية, الو ج.د.ش, الجمهورية 
الدومينيكية, السودان, سورينام وسوازيالند

23 4514

652963157عدد الدول

تشير الدول باللون الداكن إلى الدول ذو نسب القيد اإلجمالية أعلى لدى البنين مالحظات: 
يتم تحقيق المساواة بين الجنسين لما يتراوح مؤشر التكافؤ بين ٠٫٩٧ و١٫٠٣. تم التحصل عن النتائج المقدمة في هذا الجدول بعد تطبيق إستقراء خطي 

(Linear extrapolation) يمثل نسبة تغير معدل التكافؤ بين الجنسين في المستوى اإلبتدائي والثانوي خالل مدة ١٩٩٩-٢٠٠٨. عندما لم تتوفر بيانات ألحد من هاتين 
النقطتين أو كل منها، تم إستعمال بيانات من مدة تمتد من سنتين بعد ١٩٩٩ إلى سنتين قبل ٢٠٠٨ وهذا مع تطبيق التعديل المناسب لنموذج اإلستقراء. في الحاالت 

حيث كان اإلستقراء العادي (Simple extrapolation) للمعدالت الماضية للنمو يسبب تجاوز الهدف األولي (أي عندما عدم المساواة في صالح البنين تصبح عدم 
مساواة في صالح البنات أوالعكس بالعكس)، تم اإلفتراض أن ليس من الممكن أن يحصل تحول من هذا النوع وأن سوف تتم المحافظة عن المساواة.

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجداول اإلحصائية ٣ و٥. المصدر: 
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االتجاهات طويلة األمد للقرائية عند البالغين 
والتكافؤ بين الجنسين

على المدى البعيد، ستؤدي زيادة مخرجات نظم التعليم 
في نهاية المطاف الى مستويات أعلى من التحصيل 

البالغين ككل.  بين السكان  القرائية  والمهارات  التعليمي 
وفي نفس الوقت، يعكس التفاوت في مستوى التحصيل 

أنماطاً تشكلت من  اليوم  القرائية  التعليمي ونسب 
وفي عام ٢٠٠٨،  سياسات الماضي االجتماعية والتعليمية. 

ر وجود نقص في المهارات القرائية األساسية لدى  يُقدَّ
٧٩٦ مليوناً من الكبار. ويوجد أكثر من نصف عدد السكان 

يين في العالم في جنوب وغرب آسيا، ال سيما  الكبار األمّ
وبنغالدش  مليوناً)  مليوناً)، وباكستان (٥١  في الهند (٢٨٣ 

(٤٩ مليوناً) (انظر الجدول اإلحصائي ١٥).

يين في العالم.  وتمثّل النساء ثلثي عدد السكان األمّ
ة هذا التفاوت أكثر وضوحاً عندما تؤخذ في  وتصبح حدّ
االعتبار اتجاهات مرور الزمن. فقد بقيت حصة النساء 

يات تقريباً على نفس المستوى على مدى العشرين  األمّ

سنة الماضية (٦٣ - ٦٤٪) بالرغم من تناقص حجم السكان 
يين في العالم مع الوقت. األمّ

 ً يات تقريباً بين كل أربع إناث في أحد عشر بلدا وهناك ثالث أمّ
فقط: أندونيسيا، والباكستان، والبرازيل، وبنغالدش، وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية، والصين، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، 
والهند.

ويبيّن الشكل ٧ نسب القرائية عند الذكور واإلناث في ثالث 
فترات، ١٩٨٥ – ١٩٩٤ (مبينة كعام ١٩٩٠ في الرسم البياني)، 

١٩٩٥ – ٢٠٠٤ (مبينة كعام ٢٠٠٠) وفي عام ٢٠٠٨. فعلى 
المستوى العالمي، ارتفعت نسبة القرائية لدى السكان 

الكبار من ٦٧٪ حوالي عام ١٩٩٠ الى ٨٣٪ في عام ٢٠٠٨. وكان 
ن مدفوعاً في الغالب بزيادة في اإللمام بالقراءة  هذا التحسّ

ل ١٠ نقاط مئوية، من ٦٩٪ في عام  والكتابة عند اإلناث بمعدّ
١٩٩٠ الى ٧٩٪ في عام ٢٠٠٨. وخالل نفس الفترة، ارتفع معدل 
ل ٦ نقاط مئوية فقط، من ٨٢٪ في  القرائية لدى الذكور بمعدّ

عام ١٩٩٠ الى ٨٨٪ في عام ٢٠٠٨.

(%
)

كيف تغيرت إتجاهات القرائية لدى الكبار منذ ١٩٩٠؟
نسبة القرائية لدى الكبار حسب الجنس والمنطقة، ١٩٩٠-٢٠٠٨

الشكل رقم ٧ 

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ١٥ وقاعدة البيانات. المصدر:   
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وفي العقدين األخيرين، توصلت ثالثة أقاليم، أو اقتربت من 
التوصل، الى تعميم القرائية بين السكان الكبار: آسيا 

الوسطى، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية. وجرى االبالغ عن نسب أدنى بعض الشيء في 

شرق آسيا والمحيط الهادئ (٩١٪ للنساء و٩٦٪ للرجال)، 
وأمريكا الالتينية والكاريبي (٩٠٪ للنساء و٩٢٪ للرجال).

ية لدى السكان  وتتصف األقاليم الثالثة األخرى بنسب أمّ
الكبار أعلى بكثير وتفاوت مستمر بين الجنسين. ففي 

البلدان العربية، ارتفعت نسبة القرائية عند الذكور من ٦٨٪ 
في عام ١٩٩٠ الى ٨١٪ في عام ٢٠٠٨، وارتفعت النسبة لدى 

اإلناث من ٤٢٪ الى ٦٣٪. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت 
نسبة القرائية عند السكان الكبار من اإلناث ١٠ نقاط مئوية 

خالل نفس الفترة، ليصل الى ٥٣٪ في عام ٢٠٠٨، بينما 
ارتفعت النسبة عند الذكور من ٦٣٪ الى ٧١٪ - مما يعني أن 
الفجوة بنسب القرائية بين الذكور واإلناث تقلّصت على نحو 

هامشي، بنقطتين مئويتين فقط.

لت الزيادة الكبرى في نسب القرائية  جّ وباألرقام المطلقة، سُ
عند اإلناث في جنوب وغرب آسيا (من٣٤٪ في عام ١٩٩٠ الى 

٥١٪ في عام ٢٠٠٨). وخالل نفس الفترة، ازدادت نسبة القرائية 
عند الذكور في هذا اإلقليم من ٦٨٪ الى ٨١٪. وباإلجمال، 

تقلّصت الفجوة بين الرجال والنساء من ٢٦ الى ٢٢ نقطة 
مئوية في جنوب وغرب آسيا. غير أن هذه الفجوة تبقى األكبر 

بين جميع األقاليم، تفوق فجوة الـ ١٨ نقطة في البلدان 
العربية وأفريقيا جنوب الصحراء.

ر في مؤشر التكافؤ بين  ويعرض الشكل رقم ٨ التغيّ
الجنسين حسب نسبة القرائية لدى السكان الكبار بين 

ن مؤشر  عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٨. وعلى الصعيد العالمي تحسّ
التكافؤ بين الجنسين من ٠٫٨٤ في عام ١٩٩٠ الى ٠٫٩٠ في 

عام ٢٠٠٨. وتوصلت أربعة أقاليم الى التكافؤ بين الجنسين 
دد مؤشر التكافؤ بين ٠٫٩٧ و١٫٠٣): آسيا الوسطى، وأوروبا  (حُ

الوسطى والشرقية، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وأمريكا 
الشمالية، وأوروبا الغربية. وبالنظر الى التحسن القوي في 

معدالت القرائية لدى اإلناث، خطت شرق آسيا والمحيط 
الهادئ أيضاً خطوات كبيرة نحو التكافؤ بين الجنسين 

وتوصلت الى تسجيل مؤشر تكافؤ بلغ ٠٫٩٤ في عام ٢٠٠٨.

ماهو حجم االختالف بين الجنسين نسبة للقرائية لدى الكبار؟
مؤشر التكافؤ بين الجنسين لنسبة القرائية لدى الكبار حسب المنطقة، ١٩٩٠-٢٠٠٨

الشكل رقم ٨

 
تمثل المنطقة المظللة مؤشر تكافؤ بين الجنسين ما بين ٠٫٩٧ و١٫٠٣ مالحظة: 
معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم١٥ وقاعدة البيانات. المصدر: 
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وعلى النقيض من ذلك، يبقى مؤشر جنوب وغرب آسيا 
(٠٫٧٠)، وأفريقيا جنوب الصحراء (٠٫٧٥) والبلدان العربية 
ً عن مستوى التكافؤ بين الجنسين. غير أن  (٠٫٧٨) بعيدا

بيانات االتجاهات للعقدين األخيرين تبيّن أن الدول العربية 
وجنوب وغرب آسيا كانت أسرع في التوجه نحو التكافؤ بين 

الجنسين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي معظم البلدان التي تشهد تفاوتاً في القرائية بين 
الجنسين تبدو الفجوة أصغر في نسب القرائية بين 

الشباب. وهناك ما يدعو الى القلق حيثما ال تزال الفجوة 
كبيرة – مثالً، في بنين، وإثيوبيا، ومالي، والنيجر، حيث يبلغ 

مؤشر التكافؤ في القرائية بين الجنسين عند الشباب 
٠٫٦٦ أو أقل. وفي ٣٩ من أصل ١٤٦ بلدا لديها بيانات يقل 

مؤشر التكافؤ في القرائية بين الجنسين عند الشباب عن 
٠٫٩٧، مما يعني أن النساء الشابات هن على األرجح أقل 

ح أن  معرفة بالقراءة من الشبان. وهناك ثمانية بلدان، يرجّ
يفوق مستوى قرائية النساء الشابات لديها مستوى قرائية 

الشبان.

نظرة عامة إقليمية

نقدم هنا لمحة عامة عن األقاليم من أجل تقييم أفضل 
للتطور الحاصل نحو التكافؤ بين الجنسين منذ عام 

١٩٩٩. وعلى نحو خاص، تسلّط هذه اللمحات الضوء على 
التكافؤ بين الجنسين في البلدان التي ساهمت في توسع 

الفرص التعليمية في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي 
والعالي. وتبيّن هذه اللمحات بأن الفوارق ضمن األقاليم 

غالباً ما تكون أكبر من الفوارق بين األقاليم.

العربية البلدان 

تبيّن  التعليم كما  المشاركة في  بوجه عام، نما حجم 
المرتقبة  الدراسة  بعدد سنوات  المتعلقة  األرقام 

التي ارتفعت من ٩٫٤ الى ١٠٫١ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨ 
ع  (انظر الجدول اإلحصائي ١٢). وفي عام ٢٠٠٨، أمكن توقّ
للفتيات.   ٩٫٤ بالمقارنة مع  للفتيان  دراسية  سنوات   ١٠٫٦

أفريقيا جنوب  الجنسين بعد  بين  ويمثل ذلك أكبر فارق 
الصحراء.

وتراوحت نسب القيد االجمالية في التعليم االبتدائي في 
اإلقليم من ٤٦٪ في جيبوتي الى ١٢٤٪ في الجمهورية 

العربية السورية في عام ٢٠٠٨. وارتفع مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين لنسبة القيد اإلجمالية في التعليم االبتدائي 

من ٠٫٨٧ في عام ١٩٩٩ الى ٠٫٩٢ في عام ٢٠٠٨، مما 
يعكس نمو مشاركة الفتيات في التعليم. وتم االبالغ عن 

ً في اإلقليم  تكافؤ بين الجنسين في ٩ من أصل ١٩ بلدا
لديها بيانات. وابتعدت البلدان التالية: لبنان، وقطر، 

وتونس من وضع لمصلحة الفتيان في عام ١٩٩٩ الى وضع 
تكافؤ بين الجنسين في عام ٢٠٠٨. غير أن فوارق كبيرة 

ومختلفة للغاية ال تزال باقية عبر اإلقليم. ففي دجيبوتي 
مثالً، كان االحتمال أكبر بالتحاق الفتيان بالمدرسة 

االبتدائية (بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين ٠٫٨٨) في 
عام ٢٠٠٨، بينما كانت نسب التحاق الفتيات أعلى في 

موريتانيا (بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين ١٫٠٨) في عام 
٢٠٠٨ (أنظر الجدول اإلحصائي رقم ٣).

وباإلجمال، كانت نسب المشاركة في التعليم الثانوي 
أدنى من نسب المشاركة في التعليم االبتدائي. وتراوحت 
بين ٢٤٪ في موريتانيا و٩٧٪ في البحرين. ويبدو أن معدالت 

نمو مشاركة الفتيات في تزايد أكبر من الفتيان، مع ارتفاع 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين في نسبة القيد اإلجمالية 

في التعليم الثانوي اإلقليمي من ٠٫٨٨ الى ٠٫٩٢ ما بين 
ً لديها بيانات،  عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. ومن أصل ١٦ بلدا

مان، والجمهورية العربية  توصلت ثالثة بلدان فقط هي عُ
السورية، واإلمارات العربية المتحدة الى تحقيق التكافؤ 
بين الجنسين في عام ٢٠٠٨. وسجل الفتيان نسب قيد 

أعلى في دجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، 
وموريتانيا، والسودان. لكن نسب قيد الفتيان انخفضت 
في الجماهيرية العربية الليبية، واألراضي الفلسطينية 

المحتلة، وتونس، ولبنان. وفي قطر، بلغ مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين في التعليم الثانوي نسبة عالية وصلت الى ١٫٣١ 

في عام ٢٠٠٨. ويمكن تفسير ذلك جزئياً بالهجرة الكبيرة 
للذكور في فترة الفتوة المبكرة وسن االلتحاق بالتعليم 

الثانوي. وعلى هذا النحو، ينبغي النظر في هذا السياق الى 
ما يُعتقد أنه ميزة لإلناث (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٥).

وشهد التعليم العالي تبايناً واسعاً في نسب المشاركة 
تراوح بين ٣٪ (٢٠٠٧) في دجيبوتي و٥٣٪ (٢٠٠٨) في لبنان. 

ل في مؤشر  وأدى النمو الهام في التحاق اإلناث الى تحوّ



26

التوسع في فرص التعليم والتكافؤ بين الجنسين  / القسم ١ 

التكافؤ اإلقليمي بين الجنسين من ٠٫٧٨ في عام ١٩٩٩ 
الى ٠٫٩٧ في عام ٢٠٠٨، مما يدل على حصول تكافؤ. 

ً في التحاق اإلناث  ً كبيرا وتشمل البلدان التي حققت نموا
بين عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٨، األراضي الفلسطينية المحتلة 

(ارتفع مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين من ٠٫٨٩ الى 
١٫١٨)، ولبنان (من ١٫٠٠ الى ١٫١٥)، وتونس (من ٠٫٩٧ الى 

١٫٣٢). وعلى الرغم من بلوغ اإلقليم ككل مستوى التكافؤ 
بين الجنسين اال انه لم تحقق أي من الـبلدان األربعة 

ً بين الجنسين حيث  عشر، حيث تتوفر البيانات، تكافؤا
تسود إحدى حالتين من عدم التكافؤ اكان لصالح النساء 

ح أن النساء تتابع التعليم  أم لصالح الرجال. ومن المرجّ
العالي أكثر من الرجال في معظم هذه البلدان. وتبلغ قيم 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين أعلى مستوياتها في اإلمارات 
العربية المتحدة، والبحرين، وقطر. ولكن ذلك يعود بصفة 
رئيسية الى العدد الكبير من العمال األجانب، الذكور في 

معظمهم، الذين ال يشاركون في التعليم العالي ولكنهم 
يدخلون في بيانات السكان المعتمدة، المستخدمة في 

احتساب المؤشرات. ويمكن أيضاً أن يكون إرتفاع أرقام 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين الذي يوحي بان اإلناث أوفر 

حظاً، ناشئاً عن واقع أن بعض الرجال يواصلون تعليمهم 
ً، من المهم أيضاً مالحظة أن  العالي في الخارج. وأخيرا

النساء ال تزلن مغبونات إلى حد كبير في دجيبوتي، وخاصة 
في اليمن حيث بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في نسبة 

القيد اإلجمالية في التعليم العالي ٠٫٢٤ فقط، في عام 
٢٠٠٨ (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٨).

وبالنسبة لقرائية الكبار، فقد ارتفع المعدل اإلقليمي 
من ٦٧٪ الى ٧٢٪ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. ومن بين الـ ١٩ 

ً التي لديها بيانات، بلغت البحرين، والكويت، واإلمارات  بلدا
العربية المتحدة فقط التكافؤ بين الجنسين. وفي جميع 
ح أن يكون الرجال أكثر إلماماً بالقراءة  البلدان األخرى، يُرجّ
ه في اليمن  من النساء. والتباين بين الجنسين على أشدّ
(مؤشر تكافؤ ٠٫٥٤) يليه المغرب، والسودان، وموريتانيا، 

ومصر، والجزائر (انظر الجدول اإلحصائي رقم ١٥).

شرق آسيا والمحيط الهادئ

ارتفع عدد سنوات الدراسة المرتقبة في هذا اإلقليم من 
١٠٫٣ الى ١١٫٨ ما بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. وفي عام ٢٠٠٨، 

أمكن توقع ١١٫٧ سنوات دراسية للفتيان مقابل ١١٫٩ 
سنوات للفتيات. ويعود النمو في معظمه منذ عام ١٩٩٩ 

الى تزايد االلتحاق بالمستوى الثانوي. وزيادة على ذلك، 
حدث منذ عام ١٩٩٩ انعكاس في أنماط النوع االجتماعي – 

إذ أصبحت الفتيات اآلن تتوقع سنوات دراسية أكثر من 
الفتيان (انظر الجدول اإلحصائي رقم ١٢).

وتراوحت نسب القيد اإلجمالية في التعليم االبتدائي 
بين ٥٥٪ في بابوا غينيا الجديدة و١١٩٪ في أندونيسيا 

في عام ٢٠٠٨. وبقي المؤشر اإلقليمي للتكافؤ بين 
ً عند حوالي ١٫٠، مما يدل على تكافؤ  الجنسين مستقرا
 ً بين الجنسين. وعبر اإلقليم، توصل ١٩ من أصل ٢٦ بلدا

لديها بيانات الى التكافؤ بين الجنسين في هذا المستوى 
من التعليم. ومن ضمن هذه المجموعة، تمكنت ثالثة 

بلدان – باالو، وتونغا، وجزر سليمان من إزالة الفوارق بين 
الجنسين التي كانت لصالح الفتيان سابقاً.

وباإلجمال، تراوحت نسب المشاركة في التعليم الثانوي 
(أي نسبة القيد اإلجمالية) بين ٣٥٪ في جزر سليمان 

و١٤٩٪ في أستراليا. وارتفع المؤشر اإلقليمي للتكافؤ في 
معدل القيد اإلجمالي في التعليم الثانوي من ٠٫٩٤ في 

عام ١٩٩٩ الى ١٫٠٤ في عام ٢٠٠٨. وبكالم آخر، حدث تحول 
في أنماط النوع االجتماعي نتجت عنه أفضلية صغيرة 
ً لديها بيانات، توصلت ٧ بلدان  للفتيات. ومن بين ٢١ بلدا
الى التكافؤ بين الجنسين في عام ٢٠٠٨. ويشمل ذلك 

بلداناً مثل أندونيسيا، التي نجحت في إزالة العوائق أمام 
الدراسة الثانوية للفتيات وأعطتهن فرصاً متساوية. ولكن 
ً ضد الفتيات في كمبوديا  التفاوت بين الجنسين بقي حادا
(بلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٨٢) وفي جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية (٠٫٨١). ومن المهم مع ذلك مالحظة الفوارق 
التي تواجه الفتيان، مع أنها أقل حدةً من العوائق التي 

تواجه الفتيات باإلجمال. وهذه هي الحال في الصين (بلغ 
ل للتكافؤ ١٫٠٥)، وفيجي (١٫٠٧)، وماليزيا  المؤشر المعدّ
(١٫٠٧)، وساموا (١٫١٢)، وتايلند (١٫٠٨)، والفيلبين (١٫٠٨) 

(أنظر الجدول اإلحصائي رقم ٥).

وفي مجال التعليم العالي، تراوح التفاوت الكبير في 
نسب القيد اإلجمالية بين ٧ ٪ في كمبوديا و٥٨ ٪ في 
اليابان و٧٧ ٪ في أستراليا و٩٨ ٪ في جمهورية كوريا 

في عام ٢٠٠٨. وقد إرتفع مؤشر التكافؤ اإلقليمي بين 
الجنسين لهذا النوع من التعليم من ٠٫٨١ في ١٩٩٩ 

إلى ١٫٠١ في ٢٠٠٨. وكانت النساء أقل حظاً للغاية 
في كمبوديا، حيث بلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٤٥ في عام 
٢٠٠٨. وبالمقابل، كان من األقل ترجيحاً أن يواصل 

الرجال التعليم العالي في بروناي دار السالم (بلغ مؤشر 
التكافؤ المعدل بين الجنسين ١٫٥٠)، وميانمار(١٫٢٧) 

و(نيوزيلندا ١٫٣٢) (أنظر الجدول اإلحصائي رقم ٨).
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وإرتفع المتوسط اإلقليمي للقرائية عند الكبار من ٩٢٪ 
الى ٩٤٪ ما بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨ في شرق آسيا والمحيط 

الهادئ. وكان هذا التغيير أكثر وضوحاً في الصين وماليزيا. 
ً لديها بيانات، توصلت خمسة بلدان هي  ومن بين ١٧ بلدا

بروناي دار السالم، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، 
والفيلبين، وساموا، وتونغا الى التكافؤ بين الجنسين 
من حيث اإللمام بالقراءة عند الكبار. ومن المرجح أن 

يكون اإللمام بالقراءة أكبر بين الرجال في جميع البلدان 
األخرى. وتبلغ الفوارق ضد النساء أشدها في جمهورية الو 

الديمقراطية الشعبية، وكمبوديا، وبابوا غينيا الجديدة 
(انظر الجدول اإلحصائي ١٥).

أمريكا الالتينية والكاريبي

ع أن يحصل الطفل في هذا اإلقليم على ١٣٫٦ سنوات  يتوقّ
دراسية في عام ٢٠٠٨ بالمقارنة مع ١٢٫٥سنوات في عام 

١٩٩٩ (انظر الجدول اإلحصائي رقم ١٢). ومن حيث النوع 
االجتماعي على وجه التحديد، يُتوقع أن يكون معدل 

سنوات الدراسة المرتقبة أعلى بقليل للفتيات من الفتيان 
(١٣٫٩ مقابل ١٣٫٣ سنوات)، وتشبه هذه الحالة الوضع 

القائم في مناطق أكثر تقدماً (انظر الجدول اإلحصائي 
رقم ١٢).

وتراوحت نسب القيد اإلجمالية في التعليم االبتدائي بين 
٨٢٪ في دومينيكا و١٢٧٪ في البرازيل في عام ٢٠٠٨. وبقي 

المؤشر االقليمي للتكافؤ بين الجنسين في التعليم 
ً عند ٠٫٩٧. غير أنه كانت هناك تحوالت  االبتدائي مستقرا
هامة داخل البلدان. ففي دومينيكا مثالً، فاق عدد الفتيان 

الملتحقين بالتعليم االبتدائي عدد الفتيات في عام 
١٩٩٩، كما يتبين من مؤشر التكافؤ (٠٫٩٥). لكن بحلول 

عام ٢٠٠٨، أصبح الفتيان أقل حظاً، مع وصول مؤشر 
التكافؤ الى ١٫٠٦. واختلف الوضع تماماً في الجمهورية 

الدومينيكية حيث كان هناك تفاوت ضد مصلحة 
الفتيات في عام ٢٠٠٨ بالرغم من التوصل الى التكافؤ بين 

الجنسين في عام ١٩٩٩. وفي هذا الصدد، يمكن تفسير 
التفاوت لمصلحة الفتيان إلى حد ما بنسب اإلعادة 

العالية عند الفتيان في بعض بلدان الكاريبي. وعلى وجه 
العموم كان أكثر من نصف البلدان التي لديها بيانات 

(٢٢ من أصل ٣٦) ضمن نطاق التكافؤ بين الجنسين في 
عام ٢٠٠٨. واالستثناء الهام هو البرازيل، ذات الكثافة 

السكانية العالية، حيث يعكس مؤشر التكافؤ البالغ 
٠٫٩٣ معدالت مشاركة أعلى بين الفتيان (انظر الجدول 

اإلحصائي رقم ٣).

وتراوحت نسب المشاركة بالتعليم الثانوي بين ٥٧٪ في 
غواتيماال و١١٤٪ في أنتيغا وبربودا. وبقي مؤشر التكافؤ 

 ً المعدل لنسبة القيد اإلجمالية في التعليم الثانوي مستقرا
عند ١٫٠٧ في اإلقليم، مما يعكس تفاوتاً لمصلحة الفتيات. 
ً بين الجنسين: جزر الباهاما،  وحققت البلدان التالية تكافؤا

بوليفيا، جزر كايمان، شيلي، كوبا، اإلكوادور، السلفادور، 
غيانا، مونتيسيرات، البيرو، واألوروغواي. غير أن أشكاالً هامة 
من التفاوت ما تزال باقية. ففي غرينادا، كان نصيب الفتيان 
أفضل في معدل القيد اإلجمالي في التعليم الثانوي، حيث 

بلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٩٢ في عام ٢٠٠٨. وفي مقابل ذلك، 
كان نصيب الفتيات أفضل في هندوراس وسورينام حيث بلغ 

مؤشر التكافؤ المعدل ١٫٢١ و١٫٢٢ على التوالي (انظر الجدول 
اإلحصائي رقم ٥).

وتراوحت مستويات المشاركة بالتعليم العالي بين أقل من 
٥٪ في عدة بلدان في الكاريبي و١١٨٪ في كوبا (انظر الجدول 

اإلحصائي ٨). ويتزايد إلتحاق النساء بمؤسسات التعليم 
العالي عبر اإلقليم، كما يتبين من مؤشر التكافؤ المعدل 
الذي ارتفع من ١٫١٣ الى ١٫٢٠ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. ومن 

المرجح أن النساء يلتحقن بالتعليم العالي أكثر من الرجال 
في معظم البلدان وهن اكثر حظاً بكثير في البلدان التالية: 
هندوراس (حيث بلغ مؤشر التكافؤ المعدل ١٫٣٣) وجامايكا 

(١٫٥٤)، وبنما (١٫٣٧)، واألوروغواي (١٫٤٣)، وفنزويال (١٫٦٩). 
وبالمقابل، يلتحق الرجال والنساء في المكسيك على قدم 
المساواة تقريباً بالتعليم العالي بعد سنوات من التفاوت 
ضد النساء. وفي كولومبيا، تم التوصل أيضاً الى تحقيق 

التكافؤ بين الجنسين، حيث كانت النساء في السابق اكثر 
حظاً. والجدير باالنتباه أنه ينبغي تفسير قيم مؤشر التكافؤ 
ً عن ١٫٠ بحذر. ويرجى الرجوع الى الخانة رقم  التي تزيد كثيرا

٢ بشأن مناقشة مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين (انظر 
الجدول اإلحصائي رقم ٨).

وازدادت نسب القرائية بين الكبار من ٩٠٪ الى ٩١٪ بين 
عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. وجاء ذلك نتيجةً للتقدم الذي تحقق 

في البرازيل، وجامايكا، والمكسيك، والبيرو. وتوصل تسعة 
ً لديها بيانات الى التكافؤ بالقرائية  عشر من أصل ٢٦ بلدا

بين الجنسين عند الكبار. ولكن يُرجح أن يكون الرجال أكثر 
إلماماً بالقراءة في بوليفيا، واإلكوادور، والسفادور، وغواتيماال، 

والبيرو، وسورينام. وفي المقابل، يُرجح أن تكون النساء 
أكثر إلماماً بالقراءة من الرجال في جامايكا (انظر الجدول 

اإلحصائي رقم ١٥).
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 أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية/
أوروبا الوسطى والشرقية/آسيا الوسطى

تاريخيا حافظت هذه األقاليم الثالثة كلها على التكافؤ 
في التعليم بين الجنسين. وبين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨، 

نما الحجم الكلّي للمشاركة بالتعليم، مع ارتفاع 
عدد سنوات الدراسة المرتقبة من ١٢٫١ الى ١٣٫٦ في 

أوروبا الوسطى والشرقية؛ ومن ١١٫٠ الى ١٢٫٤ في آسيا 
الوسطى؛ ومن ١٥٫٧ الى ١٦٫٠ في أمريكا الشمالية 

وأوروبا الغربية. وفي عام ٢٠٠٨، أمكن للفتيان والفتيات 
أن يتوقعوا نفس عدد سنوات الدراسة المرتقبة تقريباً 

في أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك في آسيا الوسطى. 
ولكن في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أمكن للفتيات 

أن تتوقع سنة دراسة كاملة إضافية أكثر من الفتيان 
(١٦٫٥ بالمقارنة مع ١٥٫٥). ويعود الكثير من النمو 

الحاصل منذ عام ١٩٩٩ الى االلتحاق بالتعليم العالي 
(انظر الجدول اإلحصائي رقم ١٢).

وفي عام ٢٠٠٨، تراوحت نسب القيد اإلجمالية في التعليم 
االبتدائي بين ٨٧٪ في أندورا و٩٣٪ في كلٍّ من جمهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وأوزبكستان، و١١٦٪ في 
أذربيجان، و١٢٨٪ في موناكو. وبقي مؤشر التكافؤ بين 

الجنسين في األقاليم الثالثة ضمن نطاق التكافؤ منذ 
عام ١٩٩٩. وعلى مستوى البلدان، حقق ٤٨ من أصل ٥٣ 

ً في هذه األقاليم هذا الهدف في عام ٢٠٠٨. لكن كان  بلدا
هناك تفاوت طفيف لمصلحة الفتيان في أندورا، والتفيا، 

وموناكو، والبرتغال، وطاجيكستان. وبين العامين ١٩٩٩ 
و٢٠٠٨ توصلت تركيا الى إزالة التفاوت لمصلحة الفتيان 

وتحقيق التكافؤ (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٣).

وتراوحت مستويات المشاركة في التعليم الثانوي بين 
٨٢٪ في تركيا و١٢٧٪ في هولندا و١٦٢٪ في موناكو. ومنذ 
عام ١٩٩٩ بقي مؤشر التكافؤ في نسبة القيد اإلجمالية 
في التعليم الثانوي في أوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا 

ً من  الوسطى، وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية قريباً جدا
التكافؤ أو في حدوده. ويحظى الفتيان بتميُّز طفيف في 

أوروبا الوسطى والشرقية (بلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٩٦ في 
٢٠٠٨) ومرد ذلك بالدرجة األولى الى اوجه التفاوت الهامة 

الموجود في تركيا (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٥).

وفي مجال التعليم العالي، هناك تفاوت كبير في نسب 
القيد اإلجمالية القيد إجمالي بين ١٠٪ في أوزبكستان 

و٩٤٪ في فنلندا. والمرجح على العموم تزايد متابعة النساء 
للتعليم العالي أكثر من الرجال. ويزداد هذا التفاوت اتساعاً 
في أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك في أمريكا الشمالية 

وأوروبا الغربية. وقد حدثت تغييرات كبرى على األخص في 
آسيا الوسطى حيث انقلب التفاوت الذي كان لمصلحة 
الرجال في السابق ليصبح لمصلحة النساء. ونجد هذا 

ً لديها  النمط من غلبة تمثيل النساء في ٤٢ من أصل ٤٨ بلدا
بيانات في األقاليم الثالثة جميعاً. وبلغت سويسرا هدف 

التكافؤ واقتربت قبرص من نطاق الهدف مع بلوغها مؤشر 
تكافؤ ٠٫٩٦. لكن عدد التالميذ الذكور يفوق عدد اإلناث في 

تركيا (مؤشر تكافؤ ٠٫٧٨)، وطاجكستان (٠٫٤٠)، وأوزبكستان 
(٠٫٦٨) (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٨).

وفي عام ٢٠٠٨، أصبحت القرائية شاملة تقريباً في أوروبا 
الوسطى والشرقية (٩٨٪)، وآسيا الوسطى (٩٩٪)، وفي 

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية (٩٩٪). وباإلضافة إلى 
ذلك، كانت أوجه التفاوت ظاهرة بين الجنسين فقط في 

ً لصالح  تركيا، حيث يظهر مؤشر التكافؤ البالغ ٠٫٨٤ تمايزا
الرجال. وهناك فوارق طفيفة أيضاً بين الجنسين في 

البرتغال (٠٫٩٦) (انظر الجدول اإلحصائي رقم ١٥).

جنوب وغرب آسيا
ً خالل العقد  ً مضطردا شهدت المشاركة في التعليم نموا

الماضي في جنوب وغرب آسيا، حيث ارتفع عدد سنوات 
الدراسة المرتقبة من ٧٫٩ في عام ١٩٩٩ الى ٩٫٧ سنوات 
في عام ٢٠٠٨. وأمكن للفتيان توقع ١٠٫٢ سنوات دراسية 
بالمقارنة مع ٩٫٢ سنوات للفتيات في عام ٢٠٠٨. ويقارن 

ذلك مع ٩٫٠ سنوات للفتيان و٦٫٨ سنوات للفتيات في عام 
١٩٩٩ (انظر الجدول اإلحصائي رقم ١٢).

وتراوحت نسب القيد اإلجمالية في التعليم االبتدائي 
بين ٨٥٪ في باكستان و ١٢٨٪ في جمهورية إيران 

اإلسالمية في عام ٢٠٠٨. وارتفع مؤشر التكافؤ اإلقليمي 
بين الجنسين في نسب القيد اإلجمالية في التعليم 
االبتدائي من ٠٫٨٣ في عام ١٩٩٩ الى ٠٫٩٦، مما يظهر 

زيادة مشاركة الفتيات في الدراسة بالنسبة الى الفتيان. 
ومن أصل ثمانية بلدان لديها بيانات في اإلقليم وصلت 

ثالثة بلدان الى نطاق التكافؤ بين الجنسين. وبين عامي 
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١٩٩٩ و٢٠٠٨ أزالت الهند وبوتان بنجاح العوائق التي كانت 
تعترض تعليم الفتيات من أجل توفير فرص متساوية لكال 

ل آثار ضخمة، خاصة  المجموعتين. وكانت لهذا التحوّ
في بلدان ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند. ولكن، ال 

تزال الفتيات مغبونات للغاية في أفغانستان، حيث بلغ 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين في نسب القيد اإلجمالية 
في التعليم االبتدائي ٠٫٦٦ في عام ٢٠٠٨. وفي المقابل، 

كان التفاوت بين الجنسين في مصلحة الفتيات قليالً في 
بنغالديش في عام ٢٠٠٨، كما ظهر من مؤشر تكافؤ بلغ 

١٫٠٦ (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٣).

وتراوحت نسب المشاركة في التعليم الثانوي بين ٢٩٪ 
في أفغانستان و ٨٠٪ في جمهورية إيران اإلسالمية. وفي 
ملديف بلغت نسبة القيد اإلجمالية في التعليم الثانوي 

٨٤٪ في عام ٢٠٠٦. ومن منظور إقليمي تبدو العوائق 
التي تواجه الدراسة الثانوية للفتيات واضحة رغم كونها 

آخذة في التناقص كما يُظهر ارتفاع مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين من ٠٫٧٥ الى ٠٫٨٧ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. ويبدو 
أن بوتان (في ٢٠٠٩) وجمهورية إيران اإلسالمية (في ٢٠٠٨) 

 ً حققا فقط (من أصل سبعة بلدان لديها بيانات) تكافؤا
بين الجنسين. وتبقى الفوارق حادة لغير مصلحة الفتيات 
في أفغانستان حيث بلغ مؤشر التكافؤ (٠٫٣٨) وباكستان 

(٠٫٧٦). ولكن نسب التحاق الفتيات في بنغالديش هي 
أعلى في المستوى الثانوي حيث بلغ مؤشر التكافؤ (١٫٠٥) 

(انظر الجدول اإلحصائي رقم ٥).

وفي التعليم العالي، تُظهر معظم البلدان نسب مشاركة 
منخفضة الى معتدلة، وتراوحت نسب القيد اإلجمالية بين 

٥٪ في باكستان و ٧٪ في كل من بنغالديش وبوتان و ٣٦٪ 
في جمهورية إيران اإلسالمية في عام ٢٠٠٨. وارتفع المؤشر 

االقليمي للتكافؤ في نسبة القيد اإلجمالية من ٠٫٦٥ الى 
٠٫٧٦ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. لكن هذا االرتفاع يرجع أساساً 

الى الحالة في جمهورية إيران اإلسالمية – البلد الوحيد 
الذي أبلغ عن فوارق بين الجنسين لمصلحة الفتيات – مع 
بلوغ مؤشر التكافؤ المعدل ١٫١٢ في عام ٢٠٠٨. وباإلجمال، 

يستطيع عدد قليل نسبياً من النساء في اإلقليم متابعة 
التعليم العالي بالمقارنة مع الرجال. وهذه هي الحالة 

بوضوح في بنغالديش حيث يبلغ مؤشر التكافؤ(٠٫٥٥)، وبوتان 
حيث يبلغ مؤشر التكافؤ (٠٫٩٥)، والهند (٠٫٧٠) وباكستان 

(٠٫٨٥) (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٨).

ومن منظور إقليمي، ازدادت نسب القرائية بين الكبار 
من ٥٩٪ الى ٦٢٪ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. وكان التغيير 

بالغ الوضوح في باكستان وبنغالديش ونيبال، ولكنه كان 
متواضعاً في الهند. وحققت فقط ملديف وسري النكا 

ً في القرائية عند الكبار. وفي جميع البلدان األخرى،  تكافؤا
يرجح أن يكون الرجال أكثر إلماماً بالقراءة. وتبلغ الفوارق 

بين الجنسين أشدها في باكستان، ونيبال، والهند، 
وبنغالديش، وجمهورية إيران اإلسالمية بالرغم من التقدم 
الحديث العهد في البلد األخير (انظر الجدول اإلحصائي 

رقم ١٥).

أفريقيا جنوب الصحراء

ارتفع معدل سنوات الدراسة المرتقبة في أفريقيا جنوب 
الصحراء من ٦٫٨ سنوات في عام ١٩٩٩ الى ٨٫٤ سنوات 
في عام ٢٠٠٨. وفي عام ٢٠٠٨، توقع الفتيان ٩٫٠ سنوات 
دراسية بالمقارنة مع ٧٫٦ سنوات للفتيات، وبقي الفارق 

(١٫٤ سنوات) على المستوى ذاته لعام ١٩٩٩ (انظر الجدول 
اإلحصائي رقم ١٢).

وتراوحت نسب القيد اإلجمالية في التعليم االبتدائي في 
اإلقليم بين ٥٢٪ في أريتريا و١٥٨٪ في سيراليون في عام 

٢٠٠٨، مما يعكس جزئياً معدالت إعادة عالية بين التالميذ 
ً للتالميذ في المدرسة بسبب الصراع  وكذلك قبوالً متأخرا

الداخلي في السابق. وارتفع مؤشر التكافؤ في نسبة القيد 
اإلجمالية في التعليم االبتدائي من ٠٫٨٥ الى ٠٫٩١، مما 

ً في مشاركة الفتيات عبر اإلقليم. ويقع ستة  يعكس نموا
ً لديها بيانات ضمن نطاق التكافؤ  عشر من أصل ٤٣ بلدا

بين الجنسين، وتشمل بوتسوانا، وكينيا، ومدغشقر، 
ومالوي، وناميبيا، والسنغال، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا 

المتحدة، وزامبيا، وزيمبابوي. ومع أن التفاوت بين الجنسين 
ال زال يمثّل مشكلة في عدة بلدان، فقد أظهرت البلدان 
التالية تقدماً ملموساً (أي أكبر زيادة في مؤشر التكافؤ 

نحو بلوغ ١٫٠) باتجاه التكافؤ: بنين، وبوركينا فاسو، 
وتشاد، وجزر القمر، وغينيا االستوائية، وأثيوبيا، وغاميبيا، 

وغينيا، وليبيريا، ومالي، وموزامبيق، والنيجر. ويقع التفاوت 
الشديد بين الجنسين لغير مصلحة الفتيات في تشاد، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، والصومال، حيث بلغت قيم 
مؤشر التكافؤ ٠٫٧٠ و٠٫٧١ و٠٫٥٥ على التوالي (انظر الجدول 

اإلحصائي رقم ٣).
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وبلغت نسب القيد اإلجمالية في التعليم الثانوي 
مستويات أدنى بكثير من تلك المبلّغ عنها بالنسبة 
للتعليم االبتدائي. وتراوحت هذه النسب بين ٨٪ في 

الصومال و ١١٠٪ في سيشيل. وانخفض مؤشر التكافؤ 
في نسب القيد اإلجمالية في التعليم الثانوي من ٠٫٨٢ 

الى ٠٫٧٩ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨ لإلقليم ككل. وهذا يدل 
على أن أوجه التفاوت لغير مصلحة الفتيات (أو لمصلحة 

الفتيان) آخذة في التزايد عبر اإلقليم. وموريشيوس هي 
ً لديها بيانات) الذي حقق  البلد الوحيد (من أصل ٣٥ بلدا

ً بين الجنسين بالنسبة الى االلتحاق بالتعليم  تكافؤا
الثانوي. وال تزال فوارق هامة قائمة بين الجنسين 

لمصلحة الفتيان في عام ٢٠٠٨ في بلدان مثل توغو، 
وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية الشعبية، والصومال، حيث بلغ مؤشر 
التكافؤ بين الجنسين ٠٫٥٣، و٠٫٤٥, و٠٫٥٦، و٠٫٥٥، و٠٫٤٦ 

على التوالي. وفي المقابل، هناك أفضلية قوية للفتيات في 
ليسوتو، وناميبيا، وساو تومي وبرنسيبي، وسيشيل حيث 
بلغ مؤشر التكافؤ المعدل ١٫٢٤، و١٫١٦، و١٫١١، و١٫١٦ على 

التوالي (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٥).

وبلغت المشاركة في التعليم العالي مستوى منخفضاً 
للغاية عبر اإلقليم. ففي عام ٢٠٠٨، بلغت نسبة القيد 

اإلجمالية في التعليم العالي ١٠٪ أو أقل في معظم 
البلدان، باستثناء موريشيوس (٢٦٪) والرأس األخضر 

(١٢٪). وعالوة على ذلك، يبدو أن العوائق أمام التعليم 
العالي للنساء تزداد قوة مع هبوط المؤشر اإلقليمي 

للتكافؤ من ٠٫٧٠ الى ٠٫٦٦ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. 
ولم يحقق أي بلد في أفريقيا جنوب الصحراء التكافؤ 

بين الجنسين في هذا المستوى من التعليم. وفي 
معظم الحاالت، يكون التفاوت في غير مصلحة النساء. 

ً في تشاد حيث بلغ  واالختالل بين الجنسين حاد جدا
مؤشر التكافؤ ٠٫١٥ في عام ٢٠٠٨. لكن عدد اإلناث في 

التعليم العالي يفوق عدد الذكور في بوتسوانا، حيث يبلغ 
مؤشر التكافؤ المعدل (١٫١٥)، والرأس األخضر (١٫١٩)، 

وليسوتو (١٫١٦)، وموريشيوس (١٫١٥) وخاصة في ناميبيا 
(١٫٢٤) (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٨).

وارتفع المعدل اإلقليمي للقرائية عند الكبار من ٥٧٪ الى 
٦٢٪ بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٨. وحالياً، توصلت خمسة بلدان 

ً لديها بيانات الى تحقيق التكافؤ بين  من أصل ٤٣ بلدا
الجنسين. وفي جميع البلدان األخرى، باستثناء ليسوتو، 
يفوق احتمال إلمام الرجال بالقراءة والكتابة بكثير إلمام 

النساء بها. ويبلغ التفاوت مستويات شديدة التطرف 
(أي قيمة مؤشر تكافؤ أقل من ٠٫٦٠) في البلدان التالية: 

بنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، وأثيوبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، 
ومالي، وموزامبيق، والنيجر، وسيراليون (انظر الجدول 

اإلحصائي رقم ١٥).
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 النوع االجتماعي والمسارات الدراسية ٢القسم
في التعليم االبتدائي والثانوي

م مؤشرات القيد المدرسي حسب النوع االجتماعي  تقدّ
وسيلة قياس موجزة لتتبع التفاوت بين الجنسين في 
التعليم، على النحو الذي تمت مناقشته في القسم 

األول. ومع ذلك، من أجل التوصل إلى فهم أفضل ألصول 
التفاوت المحتملة، ينبغي تفحص المسارات الدراسية 

المختلفة للفتيان والفتيات – منذ دخول التعليم 
االبتدائي حتى نهاية التعليم الثانوي. وعلى هذا االساس، 
يبحث هذا القسم في الفوارق بين الجنسين من نواحي 

االلتحاق بالمدرسة والتدرج فيها وإتمام الدراسة.

ومن أجل التوصل إلى سياسات تعليم فعالة، ينبغي 
ل الفوارق بين الجنسين في محطات  فهم كيفية تشكّ

مختلفة أثناء تدرج الفتيات والفتيان في المدرسة. 
وبالتالي، يسعى هذا القسم لإلجابة على األسئلة التالية: 

إلى أي مدى يتأخر الفتيان والفتيات في دخول المدرسة؟ 
وهل يوجد اختالف بين الفتيان والفتيات بالنسبة إلعادة 

ون  ً؟ وفي أي سن يتمّ الصفوف أو ترك المدرسة باكرا
 ،ً التعليم االبتدائي وينتقلون الى التعليم الثانوي؟ وأخيرا

يلقي هذا القسم الضوء على الفوارق بين الجنسين 
لناحية المشاركة بالمدرسة بشكل عام وكذلك بالتعليم 

المهني وإتمام التعليم الثانوي.

وتلقي أنماط قياس الفوارق بين الجنسين في التدرج 
المدرسي الضوء على أهمية الذهاب إلى أبعد من قياس 
بسيط للقيد. وفي الوقت الذي حققت فيه بلدان عديدة 

ً بالقيد في المرحلة االبتدائية، تظل الفوارق بين  تكافؤا
الجنسين سائدة أثناء مراحل الدراسة، في البلدان الغنية 

والفقيرة على حد سواء. وعلى جميع البلدان تقريباً 
معالجة الفوارق بين الجنسين التي ترسم طرق تقدم 
الفتيان والفتيات في أثناء الدراسة. وفي بلدان عديدة، 
مازالت الفتيات تواجه عقبات تستبعدهن بالفعل عن 

التعليم. وينبغي معالجة االحتياجات الخاصة للفتيان 
والفتيات من أجل إبقاء جميع األطفال في المدرسة 

حتى إتمام الدراسة وتحقيق المساواة بين الجنسين في 
التعليم والمحافظة عليها.

الفوارق في االلتحاق بالتعليم االبتدائي
على الصعيد العالمي، التحق ١٣٧ مليون طفل بالمدرسة 

االبتدائية في عام ٢٠٠٨، في الوقت الذي كان ١٢٢ مليون 
طفل في السن الرسمي لدخول المدرسة. وفي كلتا 

الحالتين، شكلت الفتيات نسبة ٤٨٪ من هؤالء األطفال. 
ولكن ينبغي استعمال مؤشر التكافؤ في النسب 

اإلجمالية اللتحاق الفتيان والفتيات عند الحكم على 
التفاوت بين الجنسين ألخذ فوارق الفتيان والفتيات بين 

السكان في الحساب.

ر النسبة اإلجمالية لاللتحاق عن عدد األطفال  وتعبّ
عند دخول المدرسة للمرة األولى في العمر الرسمي 

لدخول المدرسة االبتدائية – بغض النظر عن سنّهم 
– كنسبة مئوية من عدد السكان المقابل. ويمكن 

للنسبة اإلجمالية لاللتحاق أن تتخطى الـ١٠٠ اذا كانت 
هناك أعداد كبيرة من التالمذة الداخلين الى المدرسة قد 
ر أو هي دونه. وباالضافة الى  تخطت العمر المدرسي المقرّ
ذلك، غالباً ما يجري تقليل االعتبار العادة الصف األول من 
الدراسة االبتدائية واحتساب األطفال المعيدين وكأنهم 

مستجدون.

وعلى الصعيد العالمي، تخطت النسبة اإلجمالية اللتحاق 
الفتيان (١١٤٪) قليالً نسبة التحاق الفتيات (١١٠٪) في 
عام ٢٠٠٨ (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٢). ويبلغ مؤشر 
التكافؤ لهذه النسبة (٠٫٩٧) ويقع ضمن نطاق التكافؤ. 

لكن هذا المتوسط العالمي، يخفي أوجه تفاوت هامة بين 
االقاليم والبلدان.

في إقليمين إثنين: جنوب وغرب آسيا كانت نسب التحاق 
الفتيات أقل بكثير من نسب التحاق الفتيان، حيث بلغت 
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النسبة اإلجمالية لاللتحاق ١١٨٪ لإلناث و١٢٦٪ للفتيان، 
وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت النسبة اإلجمالية 

لاللتحاق ١١٢٪ للفتيات و١١٩٪ للفتيان. وبلغ مؤشر 
المساواة المعدل في كال اإلقليمين ٠٫٩٤. وفي أفريقيا جنوب 
الصحراء، تلتحق ٩٣ فتاة بالدراسة مقابل ١٠٠ فتى. وباألرقام 
المطلقة، فالفوارق أكبر في حالة جنوب وغرب آسيا، بسبب 

العدد األكبر للفتيان في عمر االلتحاق بالدراسة بين السكان، 
حيث تلتحق ٨٧ فتاة فقط بالمدرسة مقابل ١٠٠ فتى.

وتجدر االشارة أيضاً إلى أن احتمال دخول الفتيات الى 
المدرسة يقل قليالً عن احتمال دخول الفتيان في الدول 
ً (يبلغ مؤشر  العربية. لكن الفارق في النسب صغير جدا

التكافؤ ٠٫٩٦)، بحيث يعتبر اإلقليم قريباً من التكافؤ بين 
الجنسين.

وتظهر طبيعة ومدى التفاوت بين الجنسين بوضوح أكبر في 
نسب االلتحاق على مستوى البلد، كما يبيّن الشكل رقم ٩. 
وباإلجمال، توصلت معظم البلدان الى التكافؤ بين الجنسين 

من حيث االلتحاق بالتعليم االبتدائي. لكن التحاق الفتيات 
بالمدرسة محدود أكثر في البلدان األخرى. ورغم وجود بعض 

االستثناءات حيث يكون الفتيان أقل حظاً، فالتفاوت أشد 
تطرّفاً في العادة ضد الفتيات.

 ً ً أبلغت عن بيانات االلتحاق، توصل ٩٦ بلدا ومن بين ١٦١ بلدا
ً يواجه تفاوتاً  الى التكافؤ بين الجنسين، بينما ال زال ٦٥ بلدا

بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم االبتدائي. وتشهد 
ثالثة من بين أربعة بلدان تفاوتاً ضد الفتيات. واألكثر احتماالً 

أن عدد الفتيان يفوق عدد الفتيات بنسبة ١٠٪ على األقل 
في االلتحاق بالسنة الدراسية األولى (أي بمؤشر تكافؤ 

أقل من ٠٫٩٠) في البلدان الـ ١٦ التالية: أفغانستان، وبنين، 
والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وساحل 

العاج، والجمهورية الدومينيكية، وأريتريا، وأثيوبيا، وغينيا، 
ومالي، والنيجر، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، وتوفالو، 

واليمن.

ويبدو التفاوت ضد الفتيات على اشده في البلدان التي يكون 
ً للغاية. وهذه  فيها وصول األطفال الى المدرسة محدودا

هي الحال بشكل خاص في بابوا غينيا الجديدة، حيث بلغت 
النسبة اإلجمالية لاللتحاق ٣١٪ فقط، ومؤشر التكافؤ بين 

الجنسين ٠٫٨٧. ويوجد وضع مشابه في أريتريا، وساحل 
العاج، والنيجر.

ولكن هناك استثناءات لهذا النمط. فما يبعث على 
الدهشة، هو بلوغ أدنى مؤشرات التكافؤ بين الجنسين 

رغم اقتراب النسب اإلجمالية لاللتحاق من ١٠٠ في ثالثة 
بلدان: أفغانستان (مؤشر التكافؤ ٠٫٦٩ والنسبة اإلجمالية 

لاللتحاق١٠١٪)، وتشاد (مؤشر التكافؤ ٠٫٧٤ والنسبة 
اإلجمالية لاللتحاق ٩٩٪) وجمهورية أفريقيا الوسطى 

(مؤشر التكافؤ ٠٫٧٨ والنسبة االجمالية لاللتحاق ٩٧٪). 
كذلك، فإن مؤشرات التكافؤ بين الجنسين منخفضة 

للغاية في بنين، والكاميرون، وأثيوبيا، وتوفالو، مما يعكس 
تفاوتاً قوياً ضد الفتيات، بالرغم من أن المعدالت االجمالية 

لاللتحاق تتخطى المتوسط العالمي (١١٢٪).

وتوجد أوجه تفاوت معتدل ضد الفتيات (أي مؤشر تكافؤ بين 
ً مختلفاً، وتشمل هذه المجموعة  ٠٫٩٠ و٠٫٩٦) في ٤١ بلدا
بلداناً يقل فيها النسبة اإلجمالية لاللتحاق عن ٩٠٪، مثل 

أنتيغا وبربودا، وبوركينا فاسو، ودجيبوتي، وجامايكا. كما 
تشمل أيضاً بلداناً مثل بوروندي، والموزامبيق، ونيكاراغوا، 

وسيراليون، حيث يتخطى هذا المؤشر ١٤٠٪.

ويؤدي اإلقتراب من تعميم االلتحاق بالدراسة االبتدائية 
في الغالب الى تحقيق التكافؤ بين الجنسين. لكن بلداناً 

قليلة توصلت الى التكافؤ بين الجنسين رغم كونها بعيدة 
عن الوصول الى تعميم االلتحاق المدرسي. وهذا هو الوضع 
مان، واألراضي الفلسطينية المحتلة.  في الرأس األخضر، وعُ

وفي هذه المجموعة الصغيرة، ال يلتحق أطفال كثيرون 
بالنظام التعليمي للبلد، ومع ذلك ال تُالحظ فوارق في 

االلتحاق بين الجنسين، مما يعني أن النوع االجتماعي ال 
يشكل عامالً أساسياً في القرارات أو الفرص المتاحة.

وهناك بلدان قليلة نسبياً (١٥ من أصل ١٦٥) حيث يوجد 
الفتيان في وضع أقل حظاً بالنسبة لاللتحاق بالصف 

األول. ويوجد أكبر تفاوت (يتخطى مؤشر التكافؤ المعدل 
بين الجنسين ١٫٠٦) في أنغيال، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، والدومينيكا، وجمهورية إيران اإلسالمية، 
وموريتانيا، ومونتيسيرات، وناورو. وقد تكون الزيادة في 
االلتحاق بين الفتيات ناتجة عن إلحاق بعض البلدان 
ً متراكماً من الفتيات اللواتي تخطين  بالتعليم عددا

العمر المدرسي ولم يذهبن بتاتاً الى المدرسة، بينما تم 
استيعاب الفتيان في السن الرسمي للدخول. وهكذا، 
فإن ما يبدو على أنه وضع في غير صالح الفتيان ما هو 

إالّ مرحلة انتقالية للتغلّب على وضع الفتيات المغبونات 
تاريخياً.
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هل للبنين والبنات فرص متساوية للدخول الى المدرسة االبتدائية؟
نسبة القبول اإلجمالية بالصف األول من التعليم اإلبتدائي ومؤشرالتكافؤ المقابل بين الجنسين، ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ٩ 

ال يتم عرض الدول ذات مؤشر تكافؤ المعدل يتجاوز ١٫٣٠ (جمهورية ايران اإلسالمية ومونتسيرات). ال يتم عرض الدول حيث تتجاوز نسب القبول اإلجمالية ١٦٠٪: مدغشقر (١٨٦٪) ورواندا  مالحظات:   
(٢١٠٪) وسيراليون (١٩٢٪).

لقد تمت اإلشارة إالى الدول ذات نسب القبول اإلجمالية أقل من ٨٥٪ أو ذات مؤشر تكافؤ أقل من ٠٫٩٥ أو أكثر من ١٫٠٥.   
معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٢. المصدر:   

ومن أجل التوصل إلى فهم أفضل ألنماط االلتحاق 
بالمدرسة، من المفيد النظر إلى أعداد الفتيات والفتيان 
الذين يدخلون الى المدرسة في سن الدخول الرسمي أو 

قبله. ويمكن تتبع ذلك باستعمال نسبة االلتحاق الصافية 
المعدلة، المؤشر الذي جرى وضعه من قِبل معهد اليونسكو 

لإلحصاء تكملة لنسبة االلتحاق الصافي التقليدية. 
ويستعمل هذا المؤشر للمساعدة في التمييز بين الذين 
دخلوا في العمر المحدد أو قبله وبين الذين تخطوا العمر 

المدرسي. (انظر الخانة رقم ٣ والجدول اإلحصائي رقم ٢).

لة،  وبمقارنة النسب اإلجمالية لاللتحاق مع النسب المعدّ
يكون مؤشر التكافؤ في النسبة اإلجمالية لاللتحاق أكثر 

ميالً إلى االنخفاض منه لنسبة االلتحاق الصافية المعدلة 
للبلدان التي تكون فيها الفتيات أقل حظاً من حيث االلتحاق 

. .

(%)

بالمدرسة. وهذا يدلّ على أن نسبة أكبر من الفتيات ممن 
لم يدخلن المدرسة في العمر المحدد لن يبدأن الدراسة 

ً مقارنة بالفتيان. واألكثر احتماالً، أن تقوم األسر بإرسال  أبدا
فتى في عمر متأخر الى المدرسة من أن تقوم بإرسال فتاة 

تخطت عمر الدخول الرسمي. ويمكن تبيّن ذلك بوضوح في 
أريتريا، حيث بلغ مؤشر التكافؤ في نسبة االلتحاق الصافية 

المعدلة ٠٫٨٨ بالمقارنة مع ٠٫٨٤ في المعدل اإلجمالي 
لاللتحاق، التي تشمل أطفاالً تخطوا السن.

وتوحي هذه المقارنات من منظور وضع السياسات 
ه بشكل  والخطط بأن على السياسات والبرامج أن توجّ

ين العمر المدرسي  خاص نحو الفتيات اللواتي تخطّ
لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي.
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التفاوت في التدرّج في التعليم االبتدائي
من أجل الوصول الى هدف تعميم إتمام الدراسة االبتدائية، 

ليس من المهم قيد األطفال فحسب، ولكن أيضاً التأكد 
من بقاء جميع التالميذ في المدرسة حتى إتمام آخر صف. 
وألسباب متنوعة متعلقة بالمدرسة أو باألسرة، تترك أعداد 
كبيرة من األطفال المدرسة قبل إتمام الدراسة االبتدائية. 

ل الفوارق في التدرج المدرسي وجهاً آخر للتفاوت بين  وتشكّ
الجنسين في التعليم.

ويُستعمل مؤشران متكامالن لرصد التدرج: نسبة البقاء 
حتى الصف األخير في التعليم االبتدائي ونسبة التسرّب. 

م الخانة رقم ٤ معلومات خلفية ضرورية لتفسير  وتقدّ
هذه المؤشرات ومقارنتها.

نسبة االلتحاق الصافية المعدلة للصف األول من التعليم االبتدائيالخانة رقم ٣

بينما تحتسب نسبة االلتحاق الصافية التقليدية األطفال الذين دخلوا المدرسة االبتدائية وقت بلوغهم سن الدخول الرسمي، 
ر. لة أيضاً األطفال في سن الدخول الرسمي الذين دخلوا المدرسة في عمر مبكّ تحتسب نسبة االلتحاق الصافي المعدّ

وتعكس نسبة االلتحاق الصافية الجهود المبذولة من قبل الحكومات لتحقيق تعميم دخول الدراسة االبتدائية للسكان 
المؤهلين في العمر الرسمي لدخول المدرسة االبتدائية. وتشير قيمة ١٠٠٪ نظرياً الى أن نظام التعليم قد بلغ جميع األطفال 

في العمر الرسمي لدخول المدرسة االبتدائية – وهذه خطوة هامة باتجاه تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي. وتعكس هذه 
القيمة ضمنياً أيضاً إنجاز االلتحاق المتساوي بالتعليم االبتدائي بين الجنسين للسكان في سن الدخول الرسمي.

لة نسبة األطفال في العمر الرسمي لدخول المدرسة االبتدائية الذين تسجلوا في  د نسبة االلتحاق الصافية المعدّ وتحدّ
المستوى االبتدائي، ولكن ليس بالضرورة للمرة األولى أو في الصف األول. والفارق بين ١٠٠٪ وقيمة نسبة صافي االلتحاق 

ً أو دخلوها  لة هو نسبة السكان التي لم تلتحق بالتعليم االبتدائي في الوقت المناسب. فهؤالء لم يدخلوا المدرسة أبدا المعدّ
كتالميذ تخطوا العمر المدرسي.

لة هو حصة الداخلين المتأخرين. ويشير الفارق بين  والفارق بين النسبة اإلجمالية لاللتحاق ونسبة االلتحاق الصافية المعدّ
ر. ل الى حصة األطفال الذين دخلوا المدرسة في عمر مبكّ ل صافي االلتحاق المعدّ المعدل الصافي لاللتحاق ومعدّ

أبعاد النوع االجتماعي ونسب البقاء في المدرسة أو التسرّبالخانة رقم ٤

تعبّر نسبة البقاء حتى الصف األخير في التعليم االبتدائي عن عدد التالمذة من أصل ١٠٠ ممن دخلوا المدرسة ويتوقع وصولهم الى 
الصف األخير من التعليم االبتدائي. وتحتسب نسب البقاء على أساس طريقة اعادة تركيب الفوج، التي تستعمل بيانات القيد في 

الصفوف آلخر سنتين متتاليتين (t وt+١) والمعيدين في كل صف في السنة األخيرة من السنتين المذكورتين (t+١) لتبيان األنماط 
الحالية لالنتقال بين الصفوف. وتشكل نسب التسرّب ببساطة عكس نسب البقاء (الفرق بين ١٠٠ ونسبة البقاء).

وتدل نسبة بقاء يبلغ ٩٥٪ على أنه يُتوقع أن يلتحق ٩٥ طفالً من أصل ١٠٠ يدخلون المدرسة بكامل دورة الدراسة، بينما ينقطع خمسة 
أطفال عن المدرسة قبل الوصول الى الصف األخير. وهذا يعني وجود نسبة تسرّب ٥٪. ويُحتسب مؤشر التكافؤ بين الجنسين لنسبتي 
البقاء والتسرب بقسمة نسبة نتيجة الفتيات على نسبة نتيجة الفتيان. ويكمن الفرق في تفسير النتائج. ويدل مؤشر تكافؤ يتخطى 

الـ ١٫٠ في نسب البقاء على وجود تفاوت ضد الفتيان (معدالت بقاء أعلى بين الفتيات). ويدل مؤشر تكافؤ يتخطى الـ ١٫٠ في نسب 
التسرّب على وجود تفاوت ضد الفتيات (بما أن نسبة التسرّب بين الفتيات تفوق نسبة التسرّب بين الفتيان).

وهناك صعوبة في تفسير التفاوت عندما تكون نسب البقاء بالغة االرتفاع أو عندما تكون نسب التسرّب بالغة االنخفاض. 
فعلى سبيل المثال، في حالة الجمهورية العربية السورية فإن نسب البقاء حتى الصف األخير من المدرسة االبتدائية للفتيان 
والفتيات مرتفعة نسبياً في هذا البلد وتبلغ ٩٦٫٤٪ و٩٧٪ على التوالي. ولكن عندما نطرح هذه النسب من ١٠٠، نجد أن نسبة 

التسرّب عند الفتيان تبلغ ٣٫٦٪ مقابل ٣٫٠٪ للفتيات. وفي الوقت الذي يدل مؤشر نسب البقاء (١٫٠١ أو نسبة ٩٧٫٠٪ إلى ٩٦٫٤٪) 
على وجود تكافؤ بين الجنسين، تظهر صورة مختلفة تماماً عند النظر إلى مؤشر التكافؤ في نسبة التسرب األعلى بكثير. فهو 

ل ٠٫٨. وتدل هذه القيمة على وضع لغير مصلحة الفتيان في الجمهورية العربية  يُحتسب كنسبة ٣٫٠ ٪ الى ٣٫٦٪، أي ما يشكّ
السورية. فخطر تسرّب الفتيان يفوق بمعدل واحد من خمسة تسرّب الفتيات ولم يكن ممكناً تبيان ذلك باعتماد مؤشر التكافؤ 

في معدل البقاء فقط.
ً لديها بيانات. وهكذا، فإن الفوارق بين الجنسين تظهر بصورة أفضل  ويوجد هذا النوع من التفاوت بين ٤٤ من إصل ١٣١ بلدا

في مؤشر التكافؤ في نسب التسرّب منها في نسب البقاء. غير أنه في وضع تشاد وأوغندا، البلدين اللذين لديهما نسب بقاء 
منخفضة للغاية (٣٢٪ أو أقل)، يتبيّن التفاوت بين الجنسين بمؤشر التكافؤ في نسبة البقاء وليس في نسبة التسرّب (انظر 

ص التفاوت بين الجنسين في التدرج المدرسي، من الضروري تحليل مؤشر التكافؤ بين الجنسين  الشكل رقم ١٠). وعند تفحّ
لكل من مؤشري التسرّب والبقاء.
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هل البنات أو البنين أكثر عرضة للتسرب من التعليم االبتدائي؟
التكافؤ بين الجنسين حسب نسب البقاء والتسرب من الدراسة، ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ١٠ 

ويبيّن الشكل رقم ١٠ كيفية استعمال مؤشر التكافؤ 
ل بين الجنسين (انظر الخانة رقم ٢) لكال  المعدّ

المؤشرين، لكن التركيز ينصب هنا على نسبة التسرّب 
بصورة خاصة. وفي جميع بلدان العالم تقريباً – بغض 

النظر عن تقدمها االقتصادي – يشكل التكافؤ بين 
الجنسين عامالً هاماً في البقاء في المدرسة. وقد توصل 

ً فقط الى التكافؤ بين الجنسين من أصل ١٢٥، من  ١٢ بلدا
حيث نسب التسرّب والبقاء: انتيغا وبربودا، وبليز، وبروني 
دار السالم، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والكونغو، وكوبا، 
واالكوادور، ومدغشقر، وسانت كيتس ونيفيس، وأوغندا، 

وفانواتو.

ومن بين البلدان التي تشهد تفاوتاً في نسب التسرّب، 
يميل الفتيان الى التسرّب أكثر من الفتيات. وهذا هو 
ً. وفي المقابل، تفوق نسب التسرّب  الوضع في ٧٦ بلدا
 .ً عند الفتيات نسب التسرّب عند الفتيان في ٣٧ بلدا

ً الى  لكن يمكن تقسيم البلدان التي تشهد تفاوتاً شديدا

قسمين متساويين تقريباً، بلدان تشهد أفضلية للفتيات 
وبلدان أخرى تشهد أفضلية للفتيان. ويشير التفاوت 

ل يقل عن ٠٫٥ أو يزيد عن  الشديد الى مؤشر تكافؤ معدّ
١٫٥ (انظر الخانة رقم ٢). ويشير الرقمان الى أن أحد 

الجنسين لديه احتمال مضاعف للتسرّب من المدرسة 
أكثر من اآلخر.

وهناك احتمال مضاعف لتسرّب الفتيان من المدرسة 
ً التالية:  االبتدائية بالمقارنة مع الفتيات في الـ ١٢ بلدا

األرجنتين، والنمسا، وبوتان، وفيجي، وجمهورية ايران 
اإلسالمية، وموريشيوس، ومونتيسيرات، وقطر، وسانت 
لوسيا، والسودان، واوكرانيا، واالمارات العربية المتحدة. 

وتبلغ معدالت تسرّب الفتيات ضعفي معدالت تسرّب 
الفتيان في مجموعة من ١٠ بلدان هي: جزر كايمان، 

وتشيلي، وساحل العاج، ومصر، وغرينادا، واألردن، والملديف، 
واألراضي الفلسطينية المحتلة، والمملكة العربية 

السعودية، وجزر تركس وكايكوس.

(% ) (% )

 

لقد تم استبعاد الدول ذات نسبة البقاء في الدراسة يتجاوز ٩٨٪ لكال الجنسين - أو ٩٩٪ ألحد منهم. مالحظات:   
في الرسم البياني على اليسار، لقد تمت اإلشارة إلى الدول ذات نسبة البقاء في الدراسة أقل من ٥٠٪، أو ذات نسبة التسرب من الدراسة ألحد من الجنسين يساوي ١٫٥ مرات اآلخر. في الرسم البياني على    

اليمين، لقد تمت اإلشارة الى الدول حيث نسبة البقاء في الدراسة ألحد من الجنسين أكبر ب ١٠٪ من اآلخر.
نسبة التسرب من الدراسة = ١٠٠- نسبة البقاء في الدراسة.   

السنة المرجعية تشير الى قبل ٢٠٠٦ بالنسبة للدول التالية: بنغالديش وبوتسوانا وتشاد وجزر القمر ومصر وجمهورية ايران اإلسالمية والعراق وجامايكا وكينيا وكيريباتي ومالطة ونيوي وباكستان وساوتومي    
وبرنسيبي وتونجا وجزر تركس وكايكوس واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٤ وقاعدة البيانات. المصدر:   
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التفاوت بين الجنسين وإعادة الصفوف

تؤكد نسب اإلعادة في التعليم االبتدائي على االتجاهات 
العامة نفسها الموجودة في التدرج المدرسي. وتواجه 
معظم البلدان تقريباً تفاوتاً بين الجنسين من حيث أن 

الفتيات يتجهن الى التدرج في الوقت المناسب أكثر من 
الفتيان خالل التعليم االبتدائي.

ً فقط  ً. وفي ١٧ بلدا وتزيد نسب اإلعادة عن ٢٪ في ١١٣ بلدا
من هذه المجموعة نجد نفس النسبة المئوية تقريباً من 
الفتيان والفتيات المعيدين لصفوفهم. وعالوة على ذلك، 

الجدير بالمالحظة وجود تكافؤ بين الجنسين في ثالثة 

بلدان لديها نسب إعادة بالغة االرتفاع هي: بوروندي (٣٣٫٨٪)، 
وجمهورية أفريقيا الوسطى (٢٤٪)، وجزر القمر (٢٤٫٤٪).

وعلى وجه اإلجمال، هناك احتمال بأن يعيد الفتيان صفوفهم 
ً من أصل  في التعليم االبتدائي أكثر من الفتيات في ٩٠ بلدا
م الشكل رقم ١١ بيانات عن البلدان  ١١٣ لديها بيانات. ويقدّ

التي لديها أعلى فوارق بين الجنسين في اعادة الصفوف. وفي 
جميع هذه البلدان، تفوق النسبة المئوية للفتيان المعيدين 

لصفوفهم ١٫٥ مرات على األقل النسبة العائدة للفتيات، 
ويُرجح أن تعيد نسبة مضاعفة من الفتيان صفوفهم مقارنة 
بالفتيات (يقل مؤشر التكافؤ في االعادة عن ٠٫٥) في خمسة 

بلدان هي: جزر فيرجين البريطانية، والدومينيكا، وجمهورية 
ايران اإلسالمية، والتفيا، وسانت كيتس ونيفيس.

هل البنات أم البنين أكثر أحتماالً إلعادة الصفوف خالل التعليم االبتدائي؟
النسبة المئوية للمعيدين حسب الجنس في التعليم االبتدائي في البلدان ذات االختالف الحاد بين الجنسين، ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ١١

في هذا الرسم البياني، يتم عرض الدول ذات مؤشر التكافؤ بين الجنسين لنسبة المعيدين أقل من ٠٫٦٦ وحيث تجاوز نسبة المعيدين ٢٪ ألحد الجنسين. لم يتم عرض أي من الدول حيث يتجاوز مؤشر  مالحظات:   
التكافؤ المعدلبين الجنسين ١٫٣٣.

تم تصنيف الدول حسب ترتيب تصاعدي للتفاوت المتعلق بمؤشر التكافؤ بين الجنسين لنسبة المعيدين. عند تفسير البيانات، الرجاء اعتبار "1-" كبيانات تشير الى ٢٠٠٧ و"2-" كبيانات تشير الى    
٢٠٠٦ و"4-" كبيانات تشير الى ٢٠٠٤.

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٤ وقاعدة البيانات. المصدر:   

(%
)
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ويُرجح أن تعيد الفتيات صفوفهن أكثر من الفتيان في 
 ً ستة بلدان فقط. ومع ذلك يكون هذا التفاوت صغيرا

نسبياً مع تراوح مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين 
بين ١٫٠٣ و ١٫٠٨. وتشمل هذه المجموعة تركيا، حيث 

تعيد نسبة ٢٫٢٪ من الفتيات صفوفهن مقارنة مع ٢٫١٪ 
للفتيان، وفي خمس بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء 

هي: تشاد (٢٢٫٨٪ و٢١٫١٪)، وغينيا (١٥٫٩٪ و١٥٫١٪)، 
وليبيريا (٦٫٩٪ و٦٫٥٪)، ونيجيريا (٣٫٠٪ و٢٫٨٪)، وسيراليون 

(١٠٫٢٪ و٩٫٨٪).

وبينما تسلّط هذه األرقام الضوء على الفوارق في اإلعادة 
بين الفتيات والفتيان، يجب أخذ الحذر عند تفسير هذه 

ر النسب العالية لإلعادة بين الفتيان عن أداء  البيانات. وتعبّ
أكاديمي ضعيف. ولكن هذه النسب يمكن أن تؤشر أيضاً 
الى أن الفتيان ملحوظون أكثر النظام المدرسي إذ أنه من 
المحتمل أن يكونوا أكثر ظهورا وأن يجري إنتقاؤهم إلعادة 

الصفوف.

وال تختلف أنماط اإلعادة في المستوى الثانوي عن أنماط 
 ،ً اإلعادة في التعليم االبتدائي. ففي ١٠٠ من أصل ١٣٦ بلدا

ً نسب اإلعادة عند  تفوق نسب اإلعادة عند الفتيان كثيرا
الفتيات. ويقل مؤشر التكافؤ في اإلعادة بين الجنسين 

عن ٠٫٤ في بيالروس، وكرواتيا، وكوبا، وإسرائيل، وجامايكا، 
وكازاخستان، وليتوانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية 

السابقة، والفيلبين، وبولندا، وصربيا. وبالمقابل، يفوق 
احتمال إعادة الفتيات للصفوف الثانوية في ٢٠ من أصل 

ً فقط. وتوجد أعلى فوارق االعادة عند الفتيات  ١٣٦ بلدا
في بوتسوانا، وبوروندي، ورواندا، وسانت لوسيا، وجمهورية 

تنزانيا المتحدة (انظر الجدول اإلحصائي ٥).

الفوارق بين الجنسين في أعمار التالميذ

يكون تالميذ المدرسة االبتدائية الذين تتجاوز أعمارهم 
ً (سنتان أو أكثر) السن المستهدف لصفهم، عرضة  كثيرا

لخطر التسرّب من المدرسة، ويكون أداؤهم األكاديمي 
ضعيفاً، وال يكونوا قادرين على االنتقال الى المرحلة األولى 
من التعليم الثانوي. ويتخطى تالميذ المدرسة االبتدائية 
العمر المدرسي المقرر بسبب بدئهم المدرسة في وقت 

متأخر أو إعادة الصفوف. وتوجد بين التالميذ الذين تخطوا 
العمر المدرسي فوارق قوية بين الجنسين.

ويبيّن الشكل رقم ١٢ حصة الفتيان والفتيات في الصف 
األخير من التعليم االبتدائي والذين هم أكبر بسنتين أو أكثر 

من السن المستهدف للصف. وتوجد فوارق بين الجنسين 
ً لديها بيانات. وبلغت هذه الفوارق  في ٩٢ من أصل ١٠٥ بلدا

مستويات عالية، مع مؤشرات التكافؤ المعدلة للنسب 
المئوية بين الجنسين، وتتراوح بين ٠٫٢ و ١٫٧ بين الفتيان 

والفتيات الذين تخطوا العمر المدرسي.

وبصورة عامة، يُرجح أن الفتيان يتخطون العمر المدرسي 
هم أكثر من الفتيات. وفي عام ٢٠٠٨،  المقرر لصفّ

العمر  الذين تخطوا  المئوية للفتيان  النسبة  كانت 
أعلى بنقطتين مئويتين  أكثر  أو  المستهدف بسنتين 
 .ً على األقل من النسبة المئوية للفتيات في ٨٥ بلدا

ويحدد الشكل رقم ١٢ هذه البلدان. وعلى سبيل 
المثال، تخطى ٥٣٪ و٦٣٪ من الفتيان في الصف األخير 

من المدرسة االبتدائية العمر المدرسي بسنتين، في 
الفتيات  ويبلغ معدل  التوالي.  بوتسوانا وسوازيلند على 

في هذين البلدين ٣٧٪ و٤٢٪ على التوالي، أو ما يزيد على 
١٥ نقطة مئوية أقل من حصة الفتيان. والوضع مشابه 

في ستة بلدان أخرى، حيث تتخطى النسب المئوية 
للفتيان فوق السن المحدد النسب المئوية للفتيات بـ 
نقاط مئوية، وهذه البلدان هي الجزائر، والجمهورية   ١٠

الشعبية،  الديمقراطية  الدومينيكية، وجمهورية الو 
وناميبيا. والمغرب،  وليسوتو، 

وبالمقابل، هناك احتمال أكبر بأن تكون الفتيات قد تخطين 
العمر المدرسي (بسنتين على األقل) في سبعة بلدان. 

ولكن الفوارق كانت أقل حدة – وتخطت النسب المئوية 
للفتيات فوق العمر المدرسي النسب المئوية للفتيان 

بأكثر من ٥ نقاط مئوية (٩٪ للفتيات و٣٪ للفتيان) في بلد 
واحد فقط – بنغالديش.

وتفتقد بيانات المسوحات المدرسية في بلدان كثيرة 
الى الدقة الالزمة لتحديد عدد التالميذ الذين تخطوا 

العمر المدرسي بالضبط. وتظهر هذه المشكلة عندما 
ال تتطابق البيانات المرجعية للسن مع بدء السنة 

الدراسية أو مع الموعد المحدد للعمر الرسمي لدخول 
المدرسة. ويمكن لألطفال المسجلين في العمر 

المناسب أن يحددوا خطأ بأنهم فوق السن ألن تاريخ 
ميالدهم يقع بين بدء السنة الدراسية والتاريخ المرجعي 

لتحديد العمر في آخر السنة التقويمية. ومع أن هذا 
ز على األطفال الذين يُبلّغ عنهم بأنهم  التحليل يركّ
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تخطوا السن بسنتين على األقل، يمكن للمقارنات عبر 
البلدان بين النسبة المئوية لألطفال فوق السن أن تتأثر 

بمشكلة القياس هذه. ومع ذلك، بما أن هذا التأثير يطال 
الفتيان والفتيات بصورة متشابهة، فإن هذا االنحياز لن 

يؤثر على تحليل الفوارق بين الجنسين.

عدم المساواة في التدرّج من التعليم 
االبتدائي الى المرحلة األولى من التعليم 

الثانوي
من أجل فهم أفضل لكيفية تراكم الفوارق بين الجنسين 

وكيف تؤدي الى أوجه تفاوت هامة أو إلغاء بعضها بعضاً 
في نهاية المطاف، تستخدم مجموعة من ثالثة مؤشرات – 
مؤشر االلتحاق االبتدائي، وااللتحاق المتوقع بالصف االخير 

من التعليم االبتدائي (بدالً من اإلتمام)، ونسبة االلتحاق 
المتوقع بالتعليم الثانوي – في متابعة التدرج من التعليم 

االبتدائي الى المرحلة األولى من التعليم الثانوي.

ويبين الشكل رقم ١٣ التأثيرات المتراكمة للفوارق بين 
الجنسين في كل مستوى من مستويات التعليم: دخول 
التعليم االبتدائي، الدخول المتوقع إلى الصف األخير من 

التعليم االبتدائي (بدالً من اإلتمام) ودخول التعليم الثانوي 
(انظر الجدولين اإلحصائيين رقم ١ و٤). ويمكن تقسيم 

البلدان الـ ٧٩ التي لديها بيانات الى خمس مجموعات على 
أساس أنماط تطور التفاوت بين الجنسين عبر دورة التعليم 

االبتدائي.

هل سن البنين أكبر مما هو عليه لدى البنات في التعليم االبتدائي؟
نسبتي البنين والبنات في الصف األخير من التعليم االبتدائي الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر، ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ١٢

لقد تمت االشارة الى الدول حيث االختالف بين الجنسين يتجاوز ٧ نقاط مئوية. في هذا الرسم نعني باألطفال الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر هؤالء الذين يتجاوز سنهم العمر الرسمي المحدد لصفهم. مالحظات:   
قاعدة البيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء. المصدر:   

. .

 
 7 )

(1.03<

 86 )
(0.97 >
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كيف يختلف التدرج المدرسي في التعليم االبتدائي وااللتحاق في المرحلة األولى من التعليم الثانوي بين دولة وأخرى؟
 مؤشر التكافؤ بين الجنسين لاللتحاق بالتعليم االبتدائي وإكماله المرتقب وااللتحاق في المرحلة األولى من التعليم الثانوي، 

٢٠٠٧ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ١٣

لم يتم عرض سوى الدول حيث يوجد تفاوت بين الجنسين حسب مؤشر واحد على األقل. مالحظات:   
مؤشر التكافؤ بين الجنسين لاللتحاق في الصف األخير من التعليم االبتدائي حاصل ضرب مؤشر التكافؤ بين الجنسين لاللتحاق في التعليم االبتدائي ومعدل البقاء في الدراسة للصف االبتدائي األخير.    

وينتج عن ضرب هذه القيمة بمؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل االنتقال الى التعليم الثانوي، مؤشر التكافؤ بين الجنسين لاللتحاق بالتعليم الثانوي. مثال، اذا كان مؤشر التكافؤ بين الجنسين 
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي يساوي ٠٫٨ ومؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء للصف األخير للتعليم االبتدائي يساوي ٠٫٩، فااللتحاق المرتقب بالصف األخير من التعليم االبتدائي يساوي ٠٫٧٢ 

(٠٫٩*٠٫٨). عند تفسير البيانات، الرجاء اعتبار "1" كبيانات تشير الى ٢٠٠٧ و"1-" كبيانات تشير الى ٢٠٠٦ و"2-" كبيانات تشير الى ٢٠٠٥ و"3-" كبيانات تشير الى ٢٠٠٤.
بما أن يجب للبيانات أن تشير الى نفس الفترة المرجعية، يمكن أن تشير بعض البيانات التي تم عرضها في هذا الرسم البياني الى فترات مرجعية مختلفة عن تلك التي تم عرضها في الجدوالن    

اإلحصائيان رقم ٢ و٤.
المصدر:  معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدوالن اإلحصائيان رقم ٢ و٤.   
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ففي المجموعة األولى من البلدان (٧ من أصل ٧٩ 
ً)، تكون الفتيات مغبونات في جميع مراحل التدرج  بلدا

المدرسي – بمعنى أن عدد الفتيات اللواتي يدخلن 
المدرسة يكون أقل من عدد الفتيان بينما يكون التسرب 

ً، يكون االحتمال أقل بانتقال  أكثر بين الفتيات، وأخيرا
الفتيات الى التعليم الثانوي. ففي غينيا، على سبيل 

المثال، تبلغ النسبة اإلجمالية اللتحاق الفتيات بالتعليم 
االبتدائي (٨٧٪)، أي ١٠ نقاط مئوية أقل من النسبة 

العائدة للفتيان، ويبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 
٠٫٩٠، وتصل نسب البقاء حتى الصف األخير من التعليم 

االبتدائي للفتيات الى ٤٩٪، بالمقارنة مع ٦٠٪ للفتيان 
(مؤشر تكافؤ ٠٫٨٣). ونتيجة لذلك، تبلغ النسبة 

اإلجمالية المتوقعة لاللتحاق بالصف األخير من التعليم 
االبتدائي للفتيات ٤٣٪ مقابل ٥٨٪ للفتيان (ويبلغ مؤشر 

التكافؤ ٠٫٧٥). وباالضافة الى ذلك، تدخل نسبة ٢٦٪ 
فقط من الفتيات المسجالت في الصف األخير للتعليم 
االبتدائي فعلياً الى التعليم الثانوي مقابل ٣٤٪ للفتيان. 
وينتج عن الفوارق المتراكمة بين الجنسين خالل مراحل 

الدخول والبقاء، مستويات عالية من التفاوت في دخول 
المرحلة األولى من التعليم الثانوي. وفي غينيا، يتوقع 

أن يدخل ٢٠ من أصل ١٠٠ فتى مقابل ١١ من أصل ١٠٠ 
فتاة فقط الى التعليم الثانوي. وينعكس التراكم في 

التفاوت من خالل مؤشر تكافؤ في دخول التعليم الثانوي 
يبلغ ٠٫٦٥. وباالضافة الى غينيا، تشمل المجموعة األولى 

الدول التالية: تشاد، وأريتريا، والعراق، ومالي، والنيجر 
وتوغو. وتشتد الالمساواة التي تواجه الفتيات أساساً مع 

تراكم أوجه التفاوت في مرحلة دخول المدرسة والبقاء 
في النظام المدرسي والتمكن من االنتقال الى التعليم 

الثانوي.

وتدخل بوركينا فاسو وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
في المجموعة الثانية من البلدان. وبالنسبة لهذه 

المجموعة، يكون احتمال دخول الفتيات التعليم االبتدائي 
والثانوي أقل من احتمال دخول الفتيان. ومرد هذا التفاوت 
بالتحديد يعود إلى االلتحاق بالتعليم. فالفتيات اللواتي 

تدخلن المدرسة االبتدائية تتجهن الى إتمامها. ومع ذلك 
ال تتمتع الفتيات بنفس الفرص كالفتيان في اإللتحاق 

بالتعليم الثانوي.

وفي المجموعة الثالثة من البلدان، يتحقق تكافؤ بين 
الجنسين، لكنه نتيجة معوقات تعترض سبيل وصول 

الفتيات الى الصف األول من التعليم االبتدائي، في مقابل 

ً بين الفتيان منه بين الفتيات. وتكون  تسرّب أكثر تكرارا
نسب التحاق الفتيات بداية أكثر انخفاضاً من الفتيان في 
التعليم االبتدائي. وينعكس ذلك من خالل مؤشر التكافؤ 

في النسب اإلجمالية لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية في 
بوروندي (٠٫٩٢)، وجزر القمر (٠٫٨٩)، وسوازيلند (٠٫٩٤). 
ويجري تعويض هذا النقص مع ذلك بنسب بقاء أعلى 

للفتيات، يدل عليها مؤشر تكافؤ يتخطى ١٫٠٦ في هذه 
وبنتيجة التأثيرات المتعارضة بين الجنسين،  البلدان. 

نشهد مساواة في نسب االتمام. وعلى الرغم من 
االحتمال الكبير بإتمام الفتيات للتعليم االبتدائي ما 
أن تلتحقن به، فاالحتمال أضعف بأن تتابعن الدراسة 

في التعليم الثانوي. ويتراوح مؤشر تكافؤ االنتقال من 
التعليم االبتدائي إلى الثانوي لهذه المجموعة من الدول 

بين ٠٫٧٨ و ٠٫٩٦. ومرة أخرى، يتبين أن مصدر التفاوت 
بين الجنسين الذي يؤثر على الفتيات يُعزى إلى العوائق 

التي تعترض التحاقهن بالدراسة وليس إلى تدرجهن في 
المدرسة.

وهناك نمط مشابه في المجموعة الرابعة من الدول. فامام 
الفتيان فرصة أكبر لبدء الدراسة االبتدائية والتسرّب منها. 

غير أن الفتيات اللواتي يتمكن من دخول المدرسة االبتدائية 
ً وينتقلن الى التعليم الثانوي. وتضم هذه  يحرزن تقدماً جيدا

المجموعة المتنوعة جغرافياً الجمهورية الدومينيكية، 
وهندوراس، والسودان، وسورينام. وفي واقع األمر، يدخل عدد 

أكبر من الفتيان الى المدرسة االبتدائية، ولكن الفتيات 
يتمتعن بفرص متساوية أو أفضل إلتمام المستوى االبتدائي 

ودخول المرحلة األولى من التعليم الثانوي. ونتيجة لذلك، 
يتراوح مؤشر التكافؤ في نسبة االلتحاق المتوقعة 

بالمدرسة الثانوية بين ١٫٠٧ و١٫٢١، مما يدل على وضع أقل 
حظاً للفتيان.

وفي المجموعة الخامسة من البلدان، يكون أمام الفتيان 
والفتيات نفس الفرص بالفعل لدخول المدرسة االبتدائية. 

لكن الفتيات يتفوقن على الفتيان الذين يكون احتمال 
إعادة الصفوف والتسرّب من المدرسة بينهم أكثر من 

الفتيات. وبنتيجة ذلك، يتمكن عدد أكبر من الفتيات من 
إتمام المدرسة االبتدائية واالنتقال الى التعليم الثانوي. 
وفي أندونيسيا على سبيل المثال، تتطابق نسب القيد 
اإلجمالية في التعليم االبتدائي بين الفتيان والفتيات. 

ولكن التسرّب يحصل بنسبة ٢٣٪ بين الذكور مقابل ١٧٪ 
بين اإلناث. ويتزايد هذا التفاوت في المرحلة التالية من 
سير العملية التعليمية عندما تتمكن نسبة ٩٣٪ من 
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الفتيات اللواتي أتممن التعليم االبتدائي من االنتقال الى 
التعليم الثانوي مقابل نسبة ٨٦٪ من الفتيان. وهذه الحالة 

قائمة أيضاً في بنغالديش، وبوتان، وموريشيوس، وناميبيا، 
واألوروغواي.

وهناك بلدان ال تقع في أي من المجموعات الخمس. وفي 
هذه البلدان تفوق امكانية التحاق الفتيات بالمدرسة 

االبتدائية امكانية التحاق الفتيان، إنما تفوق نسبة 
تسرّبهن نسبة تسرّب الفتيان، كما هي الحال في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالوي، وموريتانيا 
والسنغال.

وغامبيا ولبنان هما البلدان الوحيدان اللذان لديهما بيانات 
تبين أن الفتيان هم أقل حظاً في جميع مراحل التعليم 

حتى المرحلة األولى من التعليم الثانوي. ويتراكم التفاوت 
في اإللتحاق بالمدرسة بين الجنسين عبر التدرج فيها، 
مع ارتفاع نسب التسرّب واالعادة بين الفتيان. وبنتيجة 

ذلك، تتراكم مؤشرات تكافؤ المؤشرات الرئيسية الثالثة. 
ففي لبنان مثالً، تبلغ النسبة اإلجمالية اللتحاق الفتيان 
بالتعليم االبتدائي ١٫٠٦ ثم يرتفع الى ١٫٠٨ لإلتمام وإلى 

١٫١٤ لدخول التعليم الثانوي.

الفوارق بين الجنسين في المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوي

أمام  الثانوي، يكون  التعليم  الثانية من  المرحلة  في 
البرامج  لنوع  بالنسبة  أكبر  العادة خيار  التالميذ في 
األدنى.  التعليم  التي سيتابعونها مما في مستويات 

دراسية  برامج  االختيار من ضمن  للتالميذ  ويمكن 
من  تقدم مستويات مختلفة  ومتخصصة  متنوعة 

الى مسارات وظيفية مختلفة.  وتؤدي  التدريس 
ل  يتحوّ الجنسين،  بين  التكافؤ  ألنماط  وبالنسبة 

البرامج  أنواع  الى  المشاركة  االهتمام من مستويات 
الثانية من  المرحلة  والشابات في  الشبان  يتابعها  التي 

إذا  ولعل األكثر أهمية هو معرفة ما  الثانوي.  التعليم 
الى  لتؤدي  مت  مّ التي يكملونها قد صُ البرامج  كانت 
تهيئهم  أكثر تخصصاً  برامج  الى  أو  العالي  التعليم 

العمل. لدخول قوة 

وهناك نوعان أساسيان من برامج المرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي – تلك التي صممت لتهيئة التالميذ 

لدخول التعليم العالي (التصنيف الدولي الموحد 
للتعليم - مستوى إسكد ٣أ) وتلك التي تقدم تدريباً 

متخصصاً أكثر والتي ال تؤدي في االجمال الى التعليم 
العالي، ولكنها توفر عوضاً عن ذلك شهادات للتالميذ 

لدخول سوق العمل – (مستوى إسكد٣ج) (انظر 
الملحق ج). وعلى العموم، فالنسب التي يمكن مقارنتها 
دولياً التمام برامج مستوى إسكد ٣أ ومستوى إسكد٣ج 

تقتصر على البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط. وفي 
 ً ً رائدا عام ٢٠٠٧، أجرى معهد اليونسكو لإلحصاء اختبارا
ل للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي،  الستبيان مفصّ

وسيجري في المستقبل تطوير البيانات المتعلقة بإتمام 
التعليم الثانوي وإدراجها ضمن العملية السنوية لجمع 

بيانات التعليم.

وباإلجمال، يتجه التفاوت بين الجنسين الى التزايد 
في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وفقاً للبيانات 
ً (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٧).  المتاحة من ٦٩ بلدا

ومن الواضح أن الشابات تتمتعن باألفضلية في برامج 
التصنيف الدولي مستوى إسكد ٣أ التي تؤدي الى 

التعليم العالي. ويظهر ذلك جلياً في مؤشرات تكافؤ 
ً. فهناك تقريباً  نسب التخرّج لـ ٥٠ من أصل الـ ٦٩ بلدا
ثالث إناث تتخرجن من برامج التصنيف الدولي مستوى 

إسكد ٣أ مقابل اثنين من الذكور في البلدان التالية: 
النمسا، وايسلندا، ولكسمبرغ، وماليزيا، والنرويج، 

وسلوفينيا، وطاجكستان، وتايلند، وتونس.

ولكن نسب التخرج لبرامج التصنيف الدولي مستوى 
 ،ً إسكد ٣أ هي أعلى للرجال منها للنساء في ١٣ بلدا

تشمل ليختشتاين، وبنما، وجمهورية مولدوفا، حيث يبلغ 
التفاوت مستويات عالية (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٧). 
وفي المقابل، تتمتع سبعة بلدان فقط بحصص متساوية 
للمتخرجين من الرجال والنساء من برامج المرحلة الثانية 

من التعليم الثانوي: جمهورية مقدونيا اليوغسالفية 
السابقة، أوزبكستان، الصين، جمهورية كوريا، بوليفيا، 

غواتيماال والبيرو.

ويظهر نمط مختلف للغاية عند النظر إلى برامج المرحلة 
مة العداد التالميذ  الثانية من التعليم الثانوي المصمّ

لدخول سوق العمل أو لتلقي تدريب أكثر تخصصاً 
(التصنيف الدولي مستوى إسكد ٣ج). واالحتمال أكبر في 
تخرّج الشبان أكثر من الشابات من هذه البرامج والحصول 

على شهادات. وهذه هي الحال في ثالثة من كل خمسة 
(٥٩٪) بلدان.
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وفي عام ٢٠٠٨، كان ٢٤٪ من مجموع التالميذ المتابعين 
للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي، ملتحقين ببرامج التعليم 
المهني (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٥). ويلتحق تقريباً نصف 

التالميذ في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي في أوروبا 
الوسطى والشرقية وفي آسيا الوسطى بالتعليم المهني. 
وهذه هي حال نسبة ٣٪ فقط من التالميذ في جنوب وغرب 

آسيا و١٤٪ في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي معظم البلدان على الصعيد العالمي، يرجح التحاق 
الشبان ببرامج التعليم المهني أكثر من الشابات. ويقدم 

الشكل ١٤ النسب المئوية لطالب المرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي من الذكور واإلناث الذين يتابعون تعليماً 

مهنياً. وفي ثالثة من أربعة بلدان، يفوق عدد الطالب الذكور 
عدد الطالب اإلناث في التعليم المهني. وتبلغ نسب الطالب 

ً. وتوجد أعلى نسب  الشبان ضعف نسب الشابات في ٢٣ بلدا
تفاوت بين الجنسين في قبرص (٢١٪ للذكور و٤٪ لإلناث)، 
وقيرغيزستان (١٨٪ و٨٪)، وموريشيوس (١٩٪ و٦٪) وسانت 

مارينو (٥٢٪ و٢٣٪)، وسان تومي وبرينسيبي (١٦٪ و٤٪).

ولكن، يسود نمط معاكس في عدة بلدان في أفريقيا جنوب 
ة الطالبات في المرحلة الثانية من التعليم  الصحراء. فحصّ

الثانوي المتابعات للتعليم المهني تفوق تلك العائدة للذكور 
بـ ٥ نقاط مئوية في البلدان التالية: بنين (٣٦٪ للذكور و٥٦٪ 

لإلناث)، وبوركينا فاسو (١٦٪ و٢٩٪)، وأثيوبيا (٤٨٪ و٦٤٪)، ومالي 
(٣٧٪ و٤٥٪)، ورواندا (٤٢٪ و٤٨٪)، وسيراليون (٩٪ و٢٦٪)، وتوغو 

(٢١٪ و٣٧٪). وخارج هذا اإلقليم، تنطبق هذه الحال على بلد 
واحد فقط، أذربيجان (٣٧٪ و٤٨٪).

ويؤدي هذا التحليل للتدرج المدرسي الى إستنتاجين 
رئيسيين. األول، أن االلتحاق هو السبب األوحد األهم للتفاوت 

ضد الفتيات في مواصلة التعليم االبتدائي والثانوي. 
وألسباب عديدة مختلفة، يجري اقصاء الفتيات من التعليم 

االبتدائي أو المرحلة األولى من التعليم الثانوي وينكر حقهن 
في التعليم. والفتيات اللواتي يستطعن االلتحاق بالتعليم 

ً ولكنهن يجابهن وضعاً أقل مساواة  يتجهن الى التقدم جيدا
في عملية االختيار المعقدة، حيث يُعطى بعض األطفال 
فرصة دخول التعليم االبتدائي أو الثانوي بينما يُنكر هذا 

الحق على آخرين.

ح أن ال يتعرض الفتيان لإلقصاء على أساس  وفي المقابل، يرجّ
نوعهم االجتماعي. وال يعني ذلك أن الفتيان ال يواجهون 

أوضاعاً أقل حظاً يحددها عدم التكافؤ بين الجنسين في 
نظام التعليم، ولكن هذا التفاوت مصدره من داخل المدارس 

ويعود إلى معدالت أعلى من االعادة والتسرّب.

ويمكن للتفاوت بين الجنسين أن يأخذ أشكاالً متعددة 
ومختلفة عبر البلدان. ونتيجة لذلك، تحتاج الدول الى 

مجموعة من السياسات المختلفة لمعالجة أوضاع عدم 
مساواة محددة تنشأ عند االلتحاق بالمدرسة، وداخل 
الصفوف وفي مرحلة االنتقال الى مستويات أعلى من 

التعليم. وتحتاج معظم الدول إلى مبادرات لضمان التحاق 
الفتيات بالمدرسة. كما تحتاج أيضاً الى سياسات لمعالجة 
أوضاع التفاوت المختلفة التي تواجه الفتيان والفتيات والتي 

تنشأ في مراحل مختلفة من الدراسة.
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هل التعليم المهني والتقني هو أساسا مفصد للذكور؟
النسبة المئوية للقيد في البرامج المهنية والتقنية للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي حسب الجنس، 

٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ١٤

لقد تمت االشارة الى الدول حيث يتجاوز االختالف بين الجنسين ٧ نقاط مئوية. مالحظات:   
قاعدة البيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء. المصدر:    
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تأخذ أدوار النوع االجتماعي أشكاال مختلفة في أمكنة 
ع الظروف االجتماعية والثقافية،  مختلفة نتيجة لتنوّ

بما في ذلك األنماط األسرية واألنماط القائمة على 
صلة القربى. وتواجه النساء أشكاال مختلفة من عدم 

المساواة من خالل عوامل مضاعفة كالوضع االجتماعي 
– االقتصادي، والعرق، والموقع الجغرافي. وتشكل هذه 

العوامل محددات قوية لفرص حياة الفرد. ويمكن المرأة 
فقيرة أو عضو في مجموعة إتنية معرّضة للتمييز أن 
تواجه حرمانا اجتماعيا أكبر من الرجل، خاصة لناحية 

فرص التعليم.

ويبحث هذا القسم في الطرق التي تتشكل فيها 
الفرص التعليمية لألطفال على اساس النوع االجتماعي 

باالشتراك مع عوامل رئيسية أخرى. ويبحث في تفاعل 
النوع االجتماعي مع أربع محددات رئيسية لاللتحاق 
بالتعليم: الوضع االجتماعي – االقتصادي، والموقع 

الجغرافي، والعرق، والنزاع. ويسعى القسم أيضا لالجابة 
على األسئلة التالية: أي األطفال أكثر ترجيحا لالقصاء عن 

التعليم؟ وكيف يرتبط التفاوت بين الجنسين بمنطقة 
السكن وبثروة األسرة؟ وكيف يؤثر العرق والنزاع المسلّح 

على فرص التعليم؟ ويعرض القسم أيضا أربع دراسات 
قطرية – تشمل بنغالديش، وغواتيماال، وكينيا، والمغرب 

– تصف االتجاهات طويلة األجل للمستوى التعليمي 
وتسلّط الضوء على بعض الخصائص الوطنية التي 

تساعد في تفسير أنماط المشاركة التعليمية لمختلف 
قطاعات السكان.

وإلى جانب التركيز على الخصائص الفردية واألسرية، 
ه الدراسة اهتماما أكبر للمسوحات األسرية التي  توجّ

ً وماضياً،  تجمع المعلومات، مثل الحضور المدرسي حاضرا
والنوع االجتماعي، ومنطقة السكن، وثروة األسرة. وفي 
العادة، فإن برامج المسوحات الدولية، مثل المسوحات 

الديموغرافية ومسوحات الصحة (DHS) أو المسوحات 
العنقودية متعددة المؤشرات (MICS)، فضال عن 

المسوحات الوطنية، مصممة لكي تكون ممثلة وطنيا 
وتوفر نتائج موثوقة عن فئات سكانية فرعية واسعة.

االقتصادي والتفاوت  الوضع االجتماعي – 
في التعليم بين الجنسين

في الغالب تشكل حالة الفرد االقتصادية – التي تقاس 
عادة بمعايير الممتلكات، والدخل أو االستهالك – العامل 

ن من  د األقوى في الوصول الى التعليم والتمكّ المحدّ
ح أن يكون  إكمال الدراسة. وفي جميع أنحاء العالم، يرجّ

األطفال في الخمس األدنى من الدخل خارج المدرسة 
أكثر من األطفال الذين ينتمون الى أخماس الدخل األعلى 

(معهد اليونسكو لإلحصاء، ٢٠٠٥). ويمكن تأكيد هذا 
النمط باستخدام تحليل للبيانات من ٤٣ من أصل الـ 

ً لديها أعلى عدد من األطفال خارج المدرسة في  ٥٠ بلدا
عام ٢٠٠٧ (انظر الشكل رقم ١٥). وتساعد البيانات 

الغنية التي خرجت بها مسوحات األسر في توسيع نطاق 
المعرفة بشأن األطفال خارج المدرسة وهي في مركز 

اهتمام المشروع المشترك بين اليونسكو واليونيسف 
لمواصلة البحث في المسائل التي تؤثر على خطر 

االقصاء (انظر الخانة رقم ٥).

ويبلغ متوسط نسبة الحضور الصافية المعدلة 
بالتعليم االبتدائي (انظر الخانة رقم ٦) – الحصة من 
األطفال في العمر المدرسي المواظبين على الدراسة 

االبتدائية – بالنسبة لهذه المجموعة من البلدان ٧٦٪. 
وفي الخمس األفقر ثروة بين األسر، يواظب نسبة ٦٤٪ 

فقط من األطفال في سن الدراسة على التعليم، مقارنة 
مع ٩٠٪ من األطفال في الخمس األكثر غنى.
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وبالنسبة لفرادى البلدان فالفرق هو أكبر. ففي نيجيريا، 
وباالستناد الى بيانات المسوحات الديموغرافية ومسوحات 
الصحة لعام ٢٠٠٨ فقد بلغت نسب الحضور بين األطفال 

في سن التعليم االبتدائي نسبة ٣١٪ في الخمس األفقر من 
السكان ونسبة ٨٩٪ في الخمس األغنى – فجوة بلغت ٥٨ 

نقطة مئوية. وتبلغ الفجوة في نسب الحضور بين الخمس 
األفقر والخمس األغنى ٤٠ نقطة مئوية أو أكثر في االثني 
ً التالية: بنين، وبوركينا فاسو، وجمهورية وسط  عشر بلدا

أفريقيا، واريتريا، واثيوبيا، وكينيا، وجمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية، وليبيريا، ومالي، والنيجر، وباكستان، واليمن.

وفي المقابل، يبلغ الفارق بين نسب حضور الذكور واإلناث 
– في المتوسط ٧٧٪ و٧٥٪ على التوالي – نقطتان 

الفارق  ً لديها بيانات، يبلغ  بلدا ومن بين ٤٣  مئويتان فقط. 
نقطة مئوية، كما هي الحال في  في أقصى الحاالت ١٣ 
ً، يقل الفارق بين الجنسين  بلدا من ٤٣  وفي ٣١  النيجر. 

التكافؤ  ومن حيث مؤشر  عن خمس نقاط مئوية. 
الذكور من نسبة  إلى  اإلناث  نسبة  بين الجنسين– 

من أصل ٤٣  فقد بلغ ٢٢  الحضور الصافية المعدلة – 
بين  التكافؤ  تراوح مؤشر  إذ  الجنسين  بين  التكافؤ   ً بلدا

٠٫٩٧ و١٫٠٣.

نسبة الحضور الصافية

تختلف المؤشرات المستندة الى بيانات مسوحات األسر عن تلك التي تستخدم مصادر البيانات اإلدارية من حيث المنهجية 
المستخدمة في حساب المشاركة في الدراسة. وتستخدم تقديرات مسوحات األسر بيانات بشأن المشاركة بالدراسة 

مصدرها رب األسرة في حين أن التقديرات القائمة على البيانات اإلدارية تستخدم السجالت الرسمية لعدد التالميذ. وبالنسبة 
الى مسوحات األسر، فإن التقدير األكثر استعماال في المقارنات الدولية هو الحضور المدرسي في مرحلة ما خالل السنة 

الدراسية. ويقوم ذلك على أساس اإلجابة التي يعطيها المجيب على سؤال المسح عما إذا كان الطفل في األسرة يواظب 
على الدراسة بشكل مستمر في أثناء السنة الدراسية. ويُعتبر الطفل مواظباً حتى ولو حضر ليوم واحد في السنة الدراسية 

المرجعية.
ويستند التحليل في هذا القسم على نسبة الحضور الصافية المعدلة بوصفها مقياساً للحضور المدرسي. وتقيس هذه 

النسبة حصة األطفال في سن التعليم االبتدائي المواظبين على الدراسة االبتدائية أو الثانوية. وبالمقابل، فإن النسبة الذي 
لم يتم تعديلها تقيس حصة األطفال في سن التعليم االبتدائي الملتحقين بالتعليم االبتدائي فقط. ويمكن لنسبة الحضور 

الصافية الذي لم يتم تعديلها أن تبالغ في تقدير االقصاء عن التعليم بسبب اعتبارها للتالميذ في سن التعليم االبتدائي في 
الدراسة الثانوية بأنهم خارج المدرسة.

المبادرة العالمية الجديدة بشأن األطفال خارج المدرسة من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء واليونيسفالخانة رقم ٥

في عام ٢٠٠٧، بلغ عدد األطفال في سن الدراسة االبتدائية خارج المدرسة ٧٢ مليونا. وباالستناد الى هذا العدد، سيكون هناك 
٥٦ مليون طفل خارج المدرسة في عام ٢٠١٥ (اليونسكو، ٢٠١٠ ب). ولتوفير معلومات أفضل من أجل المساعدة في مواجهة 

 ً هذه المشكلة، باشر معهد اليونسكو لإلحصاء واليونيسف مبادرة عالمية جديدة بشأن األطفال خارج المدرسة استمرارا
لتعاون سابق أدى الى نشر مطبوعة األطفال خارج المدرسة: قياس االقصاء عن التعليم االبتدائي.

رت الدراسة السابقة الصادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء واليونيسف بيانات عن األطفال خارج المدرسة على  وقد وفّ
ً لصلتها الوثيقة  ً في العالم النامي وقع االختيار عليها نظرا ز المبادرة الجديدة على ٢١ بلدا المستوى العالمي. وبالمقابل تركّ

بمسألة األطفال خارج المدرسة. والبلدان المشاركة هي: بنغالديش، وبوليفيا، والبرازيل، وكمبوديا، وكولومبيا، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، ودجيبوتي، واثيوبيا، وغانا، والهند، واندونيسيا، وليبيريا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، ورومانيا، 

والسودان، وتيمور-ليشتي، وتركيا، واليمن، وزامبيا.
وتهدف هذه المبادرة الى توفير تقديرات جديدة لعدد األطفال خارج المدرسة واألطفال داخل المدرسة المعرّضين لخطر 

االقصاء. ويعتمد الباحثون على مجموعة واسعة من البيانات من السجالت االدارية ومن مسوحات األسر، مع تركيز خاص على 
التباين في الوصول الى التعليم على أساس النوع االجتماعي وخصائص أخرى يمكن أن تثري السياسات والتخطيط. وباإلضافة 
الى ذلك، تهدف المبادرة الى تحديد االختناقات التي تعترض سبيل تحقيق تعميم التعليم االبتدائي العالمي وتفسير األسباب 

التي تحول دون بلوغ السياسات الحالية النتائج المرغوبة.

ةةية ييج

سبة

ب
ةةية ييس

ذه
ذذلذي

ووحضور
ييفي   

ؤؤ المؤش ففتلف تتتخ
خختخدمة تتس سسالم

ببرب األ اامصدرها
ااحات وومسو الى 
ةةية. ويق ييس ادرا ددال
ادراسة ددلى ال للع

ةةجعية. ججر ررالم
للحل حح الت ننتند تتويس
حصة ننالنسبة

ههله للدي ددع ععت ممتم تتي مملم
ذذ الذي ةةية ييف ااصا صصال
وونو ااثا ثثال ادراسة ددال

الخانة رقم ٦
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أي فئة من األطفال أكثر عرضة لالستبعاد من الدراسة؟
نسبة الحضور في التعليم االبتدائي حسب الجنس، مكان االقامة وثروة األسر، من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٨

الشكل رقم ١٥

تمثل القيم المتوسطة معدالت غير مترجحة لنتائج ٤٣ دولة. فلبيانات كل دولة نفس الوزن في حساب القيمة المتوسطة، وهذا بغض النظر عن حجم السكان أو عدد األطفال  مالحظة:    
الغير المسجلين.

٤٣ مسح وطني متعلق باألسر في: بنغالديش (٢٠٠٧)، بنين (٢٠٠٦)، كمبوديا (٢٠٠٥-٠٦)، كولومبيا (٢٠٠٤-٠٥)، الكونغو (٢٠٠٥)، الجمهورية الدومينيكية (٢٠٠٧)، مصر (٢٠٠٨)،  المصدر:  
إريتريا (٢٠٠٢)، أثيوبيا (٢٠٠٥)، غانا (٢٠٠٨)، غينيا (٢٠٠٥)، الهند (٢٠٠٥-٠٦)، اندونيسيا (٢٠٠٧)، كينيا (٢٠٠٣)، ليسوتو (٢٠٠٤-٠٥)، ليبيريا (٢٠٠٧)، مالي (٢٠٠٦)، المغرب (٢٠٠٣-٠٤)، 

موزمبيق (٢٠٠٣-٠٤)، نيبال (٢٠٠٦)، النيجر (٢٠٠٦)، نيجيريا (٢٠٠٨)، باكستان(٢٠٠٦-٠٧)، الفيليبين (٢٠٠٣)، السنغال (٢٠٠٥)، جمهورية تنزانيا المتحدة (٢٠٠٤-٠٥)، تركيا (٢٠٠٣-٠٤)، 
أوغندا (٢٠٠٦)، اوكرانيا (٢٠٠٧)، زامبيا (٢٠٠٧)، زمبابوي (٢٠٠٥-٠٦)، بوركينا فاصو (٢٠٠٦)، بوروندي (٢٠٠٦)، جمهورية إفريقيا الوسطى (٢٠٠٠)، العراق (٢٠٠٦)، الو ج.د.ش (٢٠٠٦)، مالوي 

(٢٠٠٦)، تايالند (٢٠٠٥-٠٦)، توغو (٢٠٠٦)، اوزبكستان (٢٠٠٦)، فنزويال (٢٠٠٠)، اليمن (٢٠٠٦)، تم استعمال مسح مختلف: البرازيل (PNAD ٢٠٠٦). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
.www.measuredhs.com; www.childinfo.org/mics.html; www.ibge.gov.br

(%)

http://www.measuredhs.com
http://www.childinfo.org/mics.html
http://www.ibge.gov.br


47

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

وتنشأ صورة مختلفة عندما يتم النظر الى انعدام التكافؤ 
بين الجنسين على أساس ثراء األسرة. ويُظهر التحليل 

الذي يجمع بين النوع االجتماعي وثراء األسرة تفاعالً بين 
االثنين. ويبيّن الشكل رقم ١٦ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 

في نسبة الحضور الصافية المعدلة بالنسبة الى نفس 
ً المبيّنة في الشكل رقم ١٥. ففي  مجموعة الـ ٤٣ بلدا

الخمس األكثر غنى، يبلغ التكافؤ بين الجنسين حوالى ١، مع 
ل مؤشر تكافؤ بين الجنسين يبلغ ٠٫٩٩. وفي ثاني وثالث  معدّ

مسين يبلغ متوسط التكافؤ بين الجنسين ٠٫٩٧،  أغنى خُ
ً بين الجنسين. وفي المقابل، يبلغ  وهو يعتبر أيضاً تكافؤا
متوسط مؤشر التكافؤ بين الجنسين في الخمس األكثر 

ً ٠٫٩٢، مما يعني أن الفتيات هن على االرجح أقل من  فقرا
الفتيان في التعليم االبتدائي. ولكن، ينبغي المالحظة أنه 

حتى في الخمس األفقر هناك بلدان– مثل البرازيل، وتايلند، 
وأوغندا، وأوزبكستان – بلغت التكافؤ بين الجنسين، في حين 

أنه في بلدان أخرى – بما فيها بنين، وغينيا، وليبيريا، ومالي، 
 ً والنيجر، وتوغو – مازال انعدام التكافؤ بين الجنسين سائدا

لغير مصلحة الفتيات حتى في الخمس األغنى.

وهناك احتمال أكبر بأن يذكر الفقراء النقص في المال 
كسبب رئيسي لعدم مشاركة أطفالهم بالتعليم (هالمان 

وآخرون، ٢٠٠٧). وفي الوقت الذي يصعب فيه اجراء التعميمات، 
ل  هناك اتجاه لدى العائالت الفقيرة التي ال تستطيع تحمّ

ف مواردها المحدودة في  أعباء تعليم جميع أطفالها، أن توظّ
تعليم الفتيان بدالً من الفتيات. ويمكن رؤية ذلك في األمثلة 

التالية المأخوذة من اقاليم مختلفة.

ففي المناطق الريفية الفقيرة في البيرو، يجب على الفتيات 
في الغالب أن تعمل من أجل خير األسرة والتخلّي عن 

ً تترتّب عليه تكلفة كبيرة في شكل  التعليم الذي يمثّل خيارا
خسارة للدخل من عملهن باإلضافة الى تكاليف مباشرة 

للوازم المدرسية (ألفونسو (Alfonso)، ٢٠٠٨). وتنفق 
الفتيات الريفيات الفقيرات في جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية في المتوسط أكثر من ضعفي الوقت الذي ينفقه 
الفتيان على األعمال المنزلية ومن األكثر ترجيحا أن تكون 

ل  خارج المدرسة (اليونسكو، ٢٠١٠ب). وفي نيكاراغوا، تشكّ
ً هاما على المواظبة على التعليم الثانوي  ثروة األسرة مؤشرا

 .(٢٠٠٨ ،(Parker) باركر) وبلوغ مستوى الصف المناسب
وفي غانا، ومالوي، وموزامبيق، وتنزانيا، وأوغندا، تواجه الفتيات 
الفقيرات عوائق كبيرة في سبيل دخولهن المدرسة، واللواتي 

ح أن ينقطعن عنها أكثر من  يبدأن صفوف الدراسة يرجّ
.(٢٠٠٩ ،(Lewin) لوين) األطفال من فئات أخرى

( )

كيف يرتبط التفاوت بين الجنسين بمكان االقامة وثراء األسرة؟
مؤشر التكافؤ بين الجنسين للنسبة الصافية المعدلة للحضور في التعليم االبتدائي حسب مكان اإلقامة وثراء األسرة، 

من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٨.

الشكل رقم ١٦

يرجى االطالع على الشكل رقم ١٥ للمزيد من المعلومات. مالحظة:    
٤٣ مسح وطني لألسر، من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٨. يرجى االطالع على الشكل رقم ١٥ للمزيد من التفاصيل. المصدر:    
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التوزيع الجغرافي وااللتحاق بالتعليم
ل الموقع الجغرافي فارقاً كبيرا من حيث االلتحاق  يشكّ

بالمدرسة وإتمام الدراسة. وقد بيّنت دراسة بيانات 
ً لديها أعداد كبيرة من  مسوحات األسر من ٤٣ بلدا

األطفال خارج المدرسة أن نسب الحضور الصافية 
المعدلة في التعليم االبتدائي قد بلغت في المتوسط 
٧٢٪ في المناطق الريفية و٨٦٪ في المناطق الحضرية 

(انظر الشكل رقم ١٥). وباإلضافة الى ذلك، فقد ظهرت 
فوارق واضحة بين الجنسين لدى مقارنة الحالة الخاصة 

للفتيان والفتيات في األرياف.

ح أن الفتيات هن أقل  وكما هو مبيّن في الشكل ١٦، يرجّ
حظاً في دخول المدرسة من الفتيان، مع بلوغ مؤشر 

التكافؤ بين الجنسين ٠٫٩٤. إال أنه في المناطق الحضرية، 
يبلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٩٩، مما يدل على أنماط متشابهة 

اللتحاق الفتيان والفتيات.

وفي العادة تعتمد أنماط التنمية الوطنية التي تتبعها 
بلدان عديدة على المناطق الريفية لدعم التنمية 

الصناعية. وفي هذه الحاالت، يتحقق النمو الصناعي 
بشكل أساسي من خالل أسعار منخفضة للمنتجات 

الزراعية، وأجور منخفضة واستثمار اقتصادي منخفض 
في المناطق الريفية. وفي العديد من المناطق الريفية 
تتجه الجهود الهادفة الى تحسين الظروف االقتصادية 

والرفاه، بما في ذلك التعليم، ألن تكون ضعيفة ومتقطعة. 
وباإلضافة الى ذلك، فإن من شأن واقع أن السكان قليلي 

د توفير  العدد ومنتشرين في مجموعات ريفية أن يعقّ
الخدمات التعليمية. وفي دراسة قطاعية وطنية تناولت 

 (Huisman and Smits) وجد ويسمان وسميث ً ٣٠ بلدا
(٢٠٠٩) أن المسافة الى المدرسة لها تأثير سلبي على 

التحاق الفتيان والفتيات بالمدرسة على حد سواء. وتبيّن 
لغليك (Glick) (٢٠٠٨) أن الفتيات هن أول من يستفيد 
من برامج البناء التي تقلّص من متوسط المسافة بين 

البيت والمدرسة.

وتتناول بعض الدراسات بالتفصيل الظروف المدرسية 
زت إحدى  وديناميكيتها حسب الموقع الجغرافي. وركّ

الدراسات على مقارنة المواظبة المدرسية في نيكاراغوا 
بين العاصمة والمدن الصغيرة والمناطق الريفية (باركر 
(Parker)، ٢٠٠٨). وتبيّن أن نسب الحضور في العاصمة 
مناغوا كانت أدنى من نسب الحضور في مدن أخرى من 

البالد. ومرد ذلك الى تصميم مدينة مناغوا – كمدينة 
واسعة منتشرة تتطلب وسائط نقل للوصول الى المدارس 

الثانوية. وعلى الرغم من أن نسبة تخرّج الفتيات من 
المدرسة االبتدائية كانت تفوق على األرجح نسبة تخرّج 
الفتيان، فقد كانت نسبة التحاق الفتيات أقل من نسبة 

التحاق الفتيان بالمدرسة الثانوية.

ويبدو أن تغيّر طبيعة المناطق الريفية يساهم في 
ع  تشكيل الفرص التعليمية للفتيان والفتيات. ومع توسّ

المناطق الحضرية، تتجه األحياء الفقيرة الى الظهور. 
وتصبح األوضاع رثةً بالنسبة لألطفال الذين يعيشون 

في هذه المناطق. وتفتقر هذه المجموعات في الغالب 
الى المياه والوقود أو الكهرباء. ونتيجة لذلك، يقع عبء 

هذه المهام المنزلية في الغالب على أكتاف الفتيات. 
وبالنتيجة، تكون أوضاعهن مشابهة ألوضاع الفتيات 

اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

وقد بيّنت دراسة أجريت في الهند أن حوالى ٢٠ الى ٢٧ ٪ 
فقط من األطفال من أهل ريفيين مهاجرين الى المناطق 
الفقيرة الحضرية بحوزتهم شهادة والدة – واالفتقار الى 

هذه الشهادة يمنع هؤالء األطفال من االلتحاق بالمدرسة. 
في مقابل ذلك، يحمل ٣٧٪ من األطفال المولودين في 

دلهي شهادات والدة (تسوجيتا (Tsujita)، ٢٠٠٩). وتوجد 
أوضاع مماثلة في بلدان نامية أخرى وتبدو الفتيات أكثر 

عرضة للخطر بوجه خاص. ويظهر انخفاض لاللتحاق 
بالمدرسة بسن التاسعة بين الفتيات الصغيرات اللواتي 
يعشن في األحياء الفقيرة في كينيا – قبل سنتين على 

األقل من الذكور أو قبل أن تبدأ مستويات االلتحاق الريفية 
.(٢٠٠٦ ،(Mugisha) موغيشا) بالهبوط

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الصعب الخروج بأي 
استنتاجات مؤكدة حول أثر ظروف الحياة في األحياء 
الفقيرة على أوجه التفاوت بين الجنسين. فقد بيّنت 

دراسة أجريت في بنغالديش على سبيل المثال، أن الفتيان 
يلتحقون في العادة بأهلهم في العمل خارج المنزل، 

بينما تقوم الفتيات بمساعدة أمهاتهن في المنزل ويكون 
باستطاعتهن السعي لحضور صفوف الدراسة بصورة 

أسهل (نات (Nath)، ٢٠٠٩). فالتفاوت بين الجنسين في 
األحياء الفقيرة بالمناطق الحضرية في بنغالديش هو في 

مصلحة الفتيات بشكل مؤكد، وتصل قيم مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين الى ١٫٣١.
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التفاوت بين الجنسين في أوساط الشعوب 
األصلية واألقليات العرقية

ي  يتزايد اإلجماع في الرأي على أنه من أجل التصدّ
لإلقصاء االجتماعي، علينا أن نتطرّق الى المسألة التي 

غالباً ما تكون ذات حساسية سياسية وتنطوي على 
تحديات منهجية أال وهي مسألة جمع البيانات حول 

العرق واالثنية (اليونسكو، ٢٠١٠ب). ومن األهمية بمكان 
أن ال نفهم ظروف المجموعات المغبونة فحسب، بل أن 
رها أيضاً. إال أن هذا يواجه أيضاً عوائق تتمثل  نتتبع تطوّ

في صعوبة قياس انتماءات األسر االتنية واللغوية أو 
الدينية.

وفي شتى أقاليم العالم، تشير البيانات المتاحة أن 
األقليات االتنية ومجموعات السكان األصليين، غالباً ما 

يكون التحاقهم بالتعليم النظامي أقل من المجموعات 
األخرى. وعلى سبيل المثال، فالشعوب األصلية في 

أمريكا الالتينية وروما في أوروبا الشرقية واألمريكيين 
األفارقة في الواليات المتحدة لديهم معدالت حضور 

أدنى وسنوات تعليم أقل من أفراد المجموعات األخرى في 
بلدانهم المعنية. وتبدو الفروقات بين الجنسين أكثر 

حدة داخل المجموعات المستبعدة. ولكنه من الصعب 
تحديد تأثيرات سببية واضحة، السيما وأن االتنية واللغة 
غالباً ما تكونان مرتبطتين بعناصر أخرى محددة للتعليم 

مثل الفقر والموقع الجغرافي. ولكنه باالمكان مع ذلك 
ل الى بعض األنماط باالستناد الى بيّنات من بلدان  التوصّ

مختلفة.

وتسمح بيانات من عدة مسوحات عنقودية متعددة 
المؤشرات (MICS) أجريت في حدود العام ٢٠٠٥ بربط 

الوضع التعليمي بإثنية أو لغة رب األسرة. وعلى العموم، 
تبيّن دراسات عديدة أن الفتيات والنساء من مجموعات 

األقليات تواجه فوارق تعليمية كبيرة. وبموجب مسح 
أجري في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في عام 

٢٠٠٦، فإن األطفال أبناء األسر التي تتكلم اللغة الالوية 
(Lao) لديهم نسب حضور أعلى بكثير بالتعليم 

االبتدائي والثانوي من نسب األطفال الذين يتكلمون لغات 
أخرى. وباإلضافة الى ذلك، فإن الفتيات من أسر الهمنغ 

(Hmong) غالباً ما يتم إقصاؤهن عن التعليم االبتدائي 
والثانوي، مع بلوغ مؤشر التكافؤ ٠٫٧٥ و٠٫٣٩ على 

التوالي. وتواجه فتيات الخمو (Khmou) وضعاً مماثالً 

على المستوى الثانوي من التعليم، حيث يبلغ مستوى 
التكافؤ بين الجنسين ٠٫٤٤. وفي مقابل ذلك، يبلغ 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لألطفال الذين يتكلمون 
الالوية ١٫٠٢ في المدارس االبتدائية و٠٫٩١ في المدارس 

الثانوية (وزارة التخطيط واالستثمار [جمهورية الو 
الديمقراطية الشعبية] ٢، وزارة الصحة [جمهورية الو 

الديمقراطية الشعبية]، واليونيسف، ٢٠٠٨).

وفي جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، لم تكن 
نسب حضور األطفال الروم بالتعليم االبتدائي والثانوي 
األدنى بين جميع المجموعات االتنية فحسب، بل كانوا 

على األرجح يعانون أيضاً من التفاوت بين الجنسين. 
وبحسب مسوحات عنقودية متعددة المؤشرات أجريت 
في عامي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، بلغ مؤشر التكافؤ في التعليم 
االبتدائي لألطفال في المجموعتين ذات األغلبية االتنية 

األلبانية والمقدونية ١٫٠٠ و٠٫٩٧ على التوالي. وبلغ 
مؤشر التكافؤ بين أطفال الروم ٠٫٨٨، األمر الذي يشير 

الى عقبات جدية أمام تعلّم الفتيات (مكتب الدولة 
لالحصاءات [مقدونيا]، ٢٠٠٧).

وفي تايلند، حسب مسوحات عنقودية متعددة 
المؤشرات أجريت في عامي ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦، كانت 
نسب حضور األطفال من األسر التي تتكلم لغة 

التاي (Tai) أعلى في التعليم االبتدائي والثانوي. وكان 
االحتمال أقل بالتحاق أطفال من أسر تتكلم لغات 

أخرى بالتعليم، خاصة التعليم الثانوي، حيث بلغت 
نسبة الحضور الصافية ٨١٪ ألطفال التاي و٦٦٪ 

لألطفال اآلخرين. وفضالً عن ذلك، كان األطفال التاي 
قد بلغوا التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي 
والثانوي. وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين لألطفال 

من أسر لم تكن لغة التاي لغتهم الرئيسية ٠٫٩٨ 
في المستوى االبتدائي و١٫٣٧ على المستوى الثانوي 
(المكتب الوطني لالحصاءات [تايلند]؛ واليونيسف، 

٢٠٠٦). وعليه، فقد كان الفتيان من أسر ال تتكلم لغة 
التاي مغبونين بشكل مضاعف لناحية المواظبة على 

التعليم الثانوي – على عكس النمط المالحظ في 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجمهورية مقدونيا 

اليوغسالفية السابقة، حيث الفتيات من األقليات 
مغبونات.
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بين  الجنسين  بين  الالمساواة  تتفاوت  نيبال،  وفي 
نساء  وتواجه  المختلفة  االثنية  المجموعات  أعضاء 

االقتصادي  المجالين  في  الدنيا حرماناً  الطبقات 
األعلى  الطبقات  والسياسي مقارنة مع نساء 

بين الجنسين  التفاوت  ويبلغ   .(٢٠٠٥  ،(Geiser) غايزر)
النيباليين  األطفال  بين  المدرسة  في  بالمشاركة 

سنوات أوجه بين  و١٠  الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ 
 ،(Janajatis) والجناجاتيين   ،(Dalits) الداليتيين 

المشاركة  توجد فجوة في  بينما ال  والمسلمين، 
البراهمانيين  فئات  والفتيات من  الفتيان  بين  تقريباً 

والشتريين (Chhetri) (البنك الدولي و  (Brahman)
DFID، سنة ٢٠٠٦).

من  المصنّفة  المجموعات  فإن  غواتيماال،  وفي 
فئات محرومة من حيث  األصليين هي  السكان 

وسنوات  الدخل  في مستويات  الكبيرة  الفجوات 
األخرى  بالمجموعات  عند مقارنتها   – الدراسة 

تبلغ أعمارهم  وبين من   .(٢٠٠٧ (تليس (Telles)، سنة 
٤٪ فقط من  تلتحق نسبة  سنة في غواتيماال،   ١٦
بالمدرسة  الفقر  البالغي  األصليين  السكان  بنات 

الفقيرات  األصليين  السكان  بنات  ٢٠٪ من  في مقابل 
الفقيرات  غير  األصليين  السكان  بنات  من  و٤٥٪ 

(Lewis and Lockheed)، سنة  ولوكهيد  (لويس 
الحد  االتنية في  تأثير  البيانات  وتعكس هذه   .(٢٠٠٧
لالتنية  المضاعف  والتأثير  بالتعليم  المشاركة  من 

أمام دخول  األصليون عقبات  السكان  يواجه  وال  والفقر. 
المادية  عوائدهم  تكون  أيضاً  المدرسة فحسب بل 
األصليين  غير  السكان  عوائد  أدنى من  التعليم  من 
وبترينو  (هال  الدراسي  التحصيل  عن كل سنة من 

.(٢٠٠٦ ،(Hall and Patrinos)

وتشكل كندا مثاالً على بلد حيث تبلغ النساء مستوى 
تحصيل أعلى من الرجال بين السكان األصليين. 

ولديهن احتمال أكبر بأن يتخرجن من المدرسة 
الثانوية ويدخلن التعليم ما بعد الثانوي، ويحصلن 
على درجة كلية أو درجة جامعية (لويس ولوكهيد 
(Lewis and Lockheed)، ٢٠٠٧). ولكن الرجال 

والنساء على حد سواء من السكان األصليين يبلغون 
مستوى من التحصيل أدنى بكثير من السكان غير 

األصليين.

أثر النزاع على الفرص التعليمية للفتيان 
والفتيات

مليون من أصل  تبيّن التقديرات أن ما يزيد عن ٢٥ 
بلدان منخفضة  المدرسة يعيشون في  األطفال خارج 

حوالى ٣٥٪ من المجموع   – الدخل ومتأثرة بالنزاع 
النزاع  يكون  وبينما  ٢٠١٠ب).  (اليونسكو،  العالمي 

المتأثرين  السكان  لجميع  بالنسبة   ً را مدمّ المسلّح 
الفتيان  آثار مختلفة على  أن تكون للحرب  به، يمكن 

فالذكور غالباً ما يشاركون مباشرة في  والفتيات. 
والفتيات كجنود  الفتيان  استخدام  ويشكل  النزاع. 
أو عبيد جنس، غالباً ما يجري استخدامهم  أطفال 

أو اختطافهم من المدرسة أو في الطريق اليها من 
التأثير  مثاالً مأساوياً على  المسلّحة،  الفئات  قبل 

٢٠١٠ج).  (اليونسكو،  التعليم  للحرب على  السلبي 
استخدام  الديمقراطية، خلق  الكونغو  وفي جمهورية 

الفتيات  ً قوياً لدى  االغتصاب كسالح حرب شعورا
بالمدرسة  االلتحاق  وأثناهن عن  األمان،  والنساء بعدم 
أثناء  وفي  (اليونسكو، ٢٠١٠ج).  أو العمل كمدرّسات 
الفتيات  التحاق  تأثّر  األهلية في طاجكستان،  الحرب 

االنتقال  أثناء  الهجمات  بالخوف من  بالمدرسة سلبياً 
.(٢٠٠٦  ،(Shemyankina) (شميانكينا  المدرسة  الى 

 ً وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الحرب تولّد شعورا
واضحاً بعدم األمان، فهي تخلق أيضاً بيئة مخيفة من 

انعدام األمن االقتصادي، تؤثر في الغالب بصورة غير 
متوازنة على النساء. فغياب أو فقدان أفراد العائلة 
الذكور يفرض في الغالب عبئاً أكبر على النساء، إذ 

تُرغمن على إدخال فتياتهن الى سوق العمل أو القيام 
بالمزيد من األعمال المنزلية. وتنتج الحرب أيضاً العديد 

من األطفال األيتام، األمر الذي يفرض على الفتيات 
ل مسؤوليات إضافية للعناية بأشقائهن  أعباء تحمّ

.(٢٠٠٦ ،(Shemyankina) شميانكينا)

التعليم في مخيمات الالجئين  الغالب، يقتصر  وفي 
على الصفوف األولى من التعليم االبتدائي، مما يؤدي 
الى مستويات تعليم متدنية وحتى الى انتشار األمية 

وتعتبر اإلحصاءات محدودة عن  بين هؤالء السكان. 
دين وهي في الغالب  تعلّم الالجئين أو السكان المشرّ

غير مصنّفة حسب الجنس، األمر الذي يحول دون فهم 
وقد تبيّن من  أفضل لحالة تعليم الفتيات والفتيان. 
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دون  دراسة تناولت المدارس التي يرتادها السكان المشرّ
في دارفور أن الفتيات يمثلن نسبة ٤٤٪ من الطالب 
 ،(Lloyd et al) الالجئين الملتحقين (لويد وآخرون
٢٠١٠). وأظهرت دراسة لألطفال الذين يعيشون في 

مخيمات لالجئين في الهند بالقرب من جامو وكشمير 
أن انعدام األمن في المخيم واالفتقار الى الفرص 

الى  العائالت  بالكثير من  والتدريبية يدفع  التعليمية 
تزويج بناتها وهن في سن الطفولة (السودان، ٢٠١٠).

 ،(٢٠١٠ ،(Bell and Huebler) بيل وهيوبلر) وقد بيّن
ً أن للنزاع  بلدا باستخدام بيانات مسوحات في ٢٥ 

العلمي  التحصيل  تأثيرات سلبية هامة على مستوى 
لألفواج في عمر الذهاب الى المدرسة في أثناء فترات 
التعليم ليس  النزاع على  تأثير  أن  أيضا  وتبين  العنف. 
النساء  تتأثر  الحاالت،  ففي بعض  البلدان.  ً عبر  دا موحّ

بينما في حاالت أخرى، تصيب  بشكل غير متناسب، 
المناطق  النساء في  فتعليم  الرجال.  األقسى  الضربة 
الديمقراطية  الكونغو  بالنزاع في جمهورية  المتأثرة 

ً بشكل  متأثرا وزيمبابوي كان  وأوغندا  والكونغو  واريتريا 
النزاع، من ناحية نسبة السكان بدون  غير متناسب مع 
تعليم نظامي، وكذلك من حيث متوسط عدد سنوات 

أعداد  انخفاض  فإن  وبالمقابل،  التعليمي.  التحصيل 
الذكور في عمر الذهاب الى المدرسة في أثناء حرب 

دلّل على انخفاض هام في  موزنبيق األهلية الطويلة قد 
ما  افواج  بالمقارنة مع  التعليمي  التحصيل  متوسط 

وبعده. النزاع  قبل 

تتأثر جميع مجموعات السكان  وفي حاالت عديدة، لم 
المغبونة  فالمجموعات  بالنزاع بشكل متساو. 

االجتماعي،  النوع  بأبعاد متعددة مثل  تتميز  أن  يمكن 
والثروة  الريفية،  أو  الحضرية  واإلقامة  والمنطقة، 
(بيل وهوبلر  وفي حالة باكستان، وجد  أو االتنية. 

Bell and Huebler)، ٢٠١٠) أن الفتيات اللواتي 
أثناء  الغربية  الشمالية  الحدود  يعشن في مقاطعة 

بكثير  أدنى  يتمتعن بمستويات  الهند  النزاع مع  فترات 
اللواتي  للفتيات  التعليمي  التحصيل  من متوسط 
وفي بعض  يعشن في مناطق أخرى من باكستان. 
الذين يؤلفون  أو  البلدان، كان السكان الحضريون 
ومرد ذلك  بالنزاع.  ً سلبياً  تأثّرا أغنى فوجين األكثر 

األول، في حالة كمبوديا، رواندا  الى مجموعة أسباب. 

النخبة بشكل  المسلّح استهدف  العنف  أن  والصومال، 
الثانوي أكثر صعوبة من  التعليم  توفير  وثانياً، ألن  صريح. 
أو بعده مباشرة  النزاع  أثناء  التعليم االبتدائي في  توفير 
والمدرّسين. الموارد  التخصص االضافي في  الى  بالنظر 

دراسات حالة حول التفاوت بين الجنسين 
بنغالديش، وغواتيماال، وكينيا،  في التعليم: 

والمغرب

من أجل توضيح التفاعل بين النوع االجتماعي، وثراء 
األسرة ومنطقة اإلقامة مع العوامل التاريخية والسياقية 

األخرى، يجري تقديم أربع دراسات حالة: بنغالديش، 
وغواتيماال، وكينيا، والمغرب. وتمثّل هذه البلدان أربعة 

أقاليم جغرافية مختلفة: جنوب آسيا، وأمريكا الالتينية، 
وأفريقيا جنوب الصحراء، والبلدان العربية. وباالضافة الى 

 ً ذلك، تقدم بيانات مسوح األسر من هذه البلدان منظورا
ديناميكياً للتفاوت بين الجنسين عبر مجموعات سكانية 

مختلفة.

وتبيّن بيانات مسوح األسر أن مستوى التحصيل في 
بنغالديش، وغواتيماال، وكينيا، والمغرب قد ارتفع باطراد 
خالل السنوات الـ ٥٠ الماضية. ويُظهر الشكل رقم ١٧ 

نسبة السكان الذين أكملوا خمس سنوات على األقل من 
التعليم االبتدائي ألفواج عمرية من مواليد سنة واحدة، 

الديمغرافية  المسوحات  بيانات  الى تحليل   ً استنادا
كما يظهر  للبلدان األربعة.   (DHS) ومسوحات الصحة

اتجاهات ثماني مجموعات مختلفة:  أيضاً  الشكل 
مس األسر  رجال ونساء من األُسر األغنى واألفقر من خُ
المصنّفة حسب الثراء، والرجال والنساء من مناطق 

وريفية. حضرية 

بنغالديش

بنغالديش هي من أكثر البلدان كثافة سكانية في 
مليون شخص  العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي ١٦٠ 

ً مربعاً من  كيلومترا  ١٤٣ يعيشون على مساحة ٩٩٨ 
األرض. وتبلغ النسبة المئوية للذكور ٥١٪ من مجموع 

عدد السكان، وهي نسبة عالية قد توحي بوجود اجهاض 
انتقائي حسب الجنس وممارسات أخرى لصالح الذكور. 
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التعليم، والنوع االجتماعي، وتفاقم آثار الحرمان  / القسم ٣ 

كيف تطور المستوى التعليمي لمختلف األفواج منذ ١٩٥٠؟
نسبة السكان الذين أتموا ما ال يقل عن ٥ سنوات من التعليم حسب سنة الوالدة، من ١٩٥٠ الى ١٩٩٠

الشكل رقم ١٧

ال يحتوي عدد سنوات دراسة األفراد على سنوات اإلعادة. مالحظة:   
المسوح الديمغرافية والصحية لبنغالديش (٢٠٠٧) ولغواتيماال (١٩٩٨-٩٩) ولكينيا (٢٠٠٣) وللمغرب (٢٠٠٣-٠٤). المصدر:   

  
 
 

(%
)

(أمين (Amin)، ٢٠٠٣؛ منظمة التعاون والتنمية في 
.(٢٠١٠ ،(OECD) الميدان االقتصادي

 ً وكان أداء النساء من حيث مستوى التحصيل جيدا
ر الباحثون هذه  بشكل استثنائي في بنغالديش. ويفسّ

الظاهرة – من ضمن أمور أخرى – باالستشهاد بممارسات 

مفروضة ثقافياً إلعادة توزيع الثروة من النخبة الريفية الى 
الً لمصلحة الفتيات  األكثرية الفقيرة التي تشهد تحوّ

 ،(Rahman) ١٩٩٩، ورحمان ،(Khan) والنساء (خان
١٩٩٩). وكما يبيّن الشكل رقم ١٧، فإن نسبة األشخاص 
الذين لديهم على األقل خمس سنوات دراسية هي أعلى 
عند النساء منها عند الرجال بين األفواج التي ولدت منذ 
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ً أثناء  أواخر الثمانينات، على عكس الوضع الذي كان سائدا
عقود سابقة. ومما يبعث على الدهشة، وجود تفاوت 
كبير بين الجنسين في التحصيل لمصلحة الفتيات 

والنساء خاصة في المناطق الريفية وفي ٢٠٪ من األُسر 
ً بين جميع األسر، وقد يكون ذلك مرتبطاً بوجود  األكثر فقرا

معدالت عمالة عالية بين األطفال الفتيان بالمقارنة 
مع الفتيات في األسر الريفية والفقيرة (منظمة العمل 

الدولية، ٢٠٠٤).

ولكن مازالت هناك تحديات تواجه المساواة بين 
الثقافية في   (Purdah) الحجاب  فرموز  الجنسين. 

ومع أن تقديم  ع على ظهور المرأة.  بنغالديش ال تشجّ
المهر محظور مثالً، اال أنه مستمر بالرغم من ذلك. 

األحيان  المتعلمات في بعض  الفتيات  ويُنتظر من 
ويؤدي التصور بأن  تقديم مهور أعلى الى أسر األزواج. 
الزوجات مفرطات في التعليم في بعض الحاالت الى 

العنف إزاءهن على أساس الجنس، وهو أمر متكرر 
الحدوث في بنغالديش (نوساكا (Nosaka)، ٢٠٠٠؛ 

االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
.(٢٠١٠ ،(OECD)

وفي مثل هذا الوضع الذي تقيد فيه حركة النساء وحيث 
لة من الدولة  األمن وخدمات الرعاية االجتماعية المموّ

محدودة، تحتل النساء مراكز ضعيفة وتعتمد الكثيرات 
ً على الرجال لحمايتهن. وبالتالي، ينصب  ً كبيرا اعتمادا

تفضيل الوالدين بقوة، بمن فيهم النساء، لصالح تربية 
.(٢٠٠٠ ،(Nosaka) نوساكا) األبناء

 (Grameen Bank) وتقوم منظمات، مثل بنك غرامين 
بتقديم   (BRAC) الريف في بنغالديش  ولجنة تقدم 

وقروض  للنساء  الصغر  بالغة  تمويل لمشاريع 
أو دون فائدة تزيد من احتمال  منخفضة الفائدة 

االستثمار  فإن  وكذلك  النقدي.  االقتصاد  مشاركتهن في 
ض عن غبن قوى السوق لهن.  في تعليم النساء يعوّ

الدولية  والشبكات  النسائية  الجمعيات  وتحظى 
وقد تكون البرامج الساعية  بدعم قوي داخل البالد. 

والهوية سبباً  االجتماعي  والنوع  المكان،  إلعادة صياغة 
في إحداث تغيير بين األجيال في اتجاهات االلتحاق 

.(١٩٩٠ ،(Rhaman) رحمان) بالمدرسة

غواتيماال

ماليين شخص تقريباً من مجموع سكان   ٣ يعيش 
مليون شخص في   ١٣٫٧ البالغ عددهم  غواتيماال 

ن عدد كبير منهم من  ويتكوّ العاصمة وضواحيها. 
أُبعدوا عن قراهم خالل الحرب  الذين  السكان األصليين 
وتظهر جلياً من  األهلية ويعيشون اآلن في فقر مدقع. 

الجنسين حسب  بين  الميداني فوارق هامة  البحث  خالل 
 ،(Chiappari) (شياباري  الجغرافي  والموقع  العرق 

 Hamilton, de) ٢٠٠١؛ هاميلتون، دوباريوس، وتيفالن
Barrios, and Tevalan)، ٢٠٠١؛ ليون (Lyon)، ٢٠٠٨؛ 

.(٢٠٠٩ ،(Nelson) نيلسون

تفاوتاً هاماً في مستوى  الشكل رقم ١٧  ويبيّن 
وثراء  االجتماعي،  النوع  التعليمي حسب  التحصيل 
ومع أن حصة السكان  األسرة، والموقع الجغرافي. 

الذين لديهم خمس سنوات من التعليم على األقل قد 
السكان  بين  الفجوة  بقيت  الستينات، فقد  ارتفعت منذ 

 ً واألكثر فقرا األكثر غنىً  وبين األسر  والحضريين  الريفيين 
الدراسة  إتمام  بيانات  أن  على حالها تقريباً، رغم حقيقة 

وحدثت تقلبات  األكثر حداثة تشير الى احراز تقدم. 
في التفاوت بين الجنسين وتشير بعض الدالئل إلى أن 

بمستوى تحصيل  باللحاق  آخذ  النساء  مستوى تحصيل 
الرجال  وفي الفوج األصغر، يحصل جميع  الرجال. 

مس األكثر غنىً تقريباً على خمس  الخُ والنساء في 
 ،ً وفي الخمس األكثر فقرا سنوات من التعليم على األقل. 

وتقل  تنطبق ذات الحالة على أقل من ٢٠٪ من السكان. 
الريفية في  والمناطق  الحضرية  المناطق  بين  الفجوة 

مس  والخُ األغنى  مس  الخُ بين  الفجوة  تلك  غواتيماال عن 
الخمسة عقود  دون تغيير طوال  األفقر، لكنها بقيت 

بالمدرسة  الحديثة  القيد  فبيانات  ذلك،  ومع  الماضية. 
التفاوت  انخفاض في  االبتدائية في غواتيماال تدل على 
(أنظر الجدول  بين اإلناث والذكور في السنوات القادمة 

اإلحصائي رقم ٣).

 ً وأثّرت جوانب كثيرة من تاريخ غواتيماال وحضارتها تأثيرا
سلبياً على نحو غير متناسب على الفتيات والنساء 
الفقيرات. وتشكل النساء أكثرية السكان األصليين 
يات.  الفقراء، وهن على األرجح عاطالت عن العمل وأمّ

ً ويعشن في بلد تحصل  وهن يشغلن أدنى الوظائف أجرا
فيه أعلى معدالت العنف المنزلي واالغتصاب (منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (OECD)، ٢٠١٠)؛ 
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رويدا وباسكال (Rueda and Pascal)، ٢٠٠٧). وفي 
المجتمعات الريفية، تفرض الرموز الثقافية على الرجال 

ً خدماتية نشطة في المجال العام، بما في ذلك رموز  أدوارا
كوفرادياس (cofradías) (عضوية أخويات ونوادي، ومشاريع 
اقتصادية تعاونية للذكور) تستثني النساء. ويترك الميدان 

المنزلي للنساء الى حد كبير. ووفقاً للدستور ولعادات 
السكان األصليين (عادات المايا)، فإن ملكية األراضي موزعة 

بالتساوي بين الجنسين، ولكن الذكور يهيمنون عليها 
عملياً (ليون (Lyon)، ٢٠٠٨؛ منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي (OECD)؛ ٢٠١٠).

ولألعمال المنزلية تأثير سلبي على دراسة الفتيات. وينتج 
عن الطلب على عمل الفتيات المنزلي التحاق متأخر 

ر الى معدالت  بالمدرسة، كما يؤدي الحمل والزواج المبكّ
عالية من التسرّب دون إتمام التعليم االبتدائي أو الثانوي. 

ل الوالدان األبناء  وعندما يتعلق األمر بالعمل الزراعي يفضّ
.(٢٠٠٨ ،(Lyon) ٢٠٠١، ليون ،(Chiappari) شياباري) الذكور

ويؤدي عمل الوكاالت الدولية لتشجيع تعليم الفتيات 
والنساء – بما في ذلك برنامج الـ ١٦ عاماً لليونسكو 

المبتكر "للنساء فقط" (Solo para mujeres) – إلى 
التعويض عن بعض أوجه التمييز الذي تعاني منه الفتيات 
والنساء. وعلى الرغم من هذه البرامج، ال تزال الالمساواة 

. سائدةً

كينيا

من أصل سكان كينيا البالغين ٣٨ مليوناً، يعيش أكثر 
من ٧٨٪ في المناطق الريفية. ومن بين نسبة الـ ٢٢٪ 

المقيمين في المدن، يعيش عدد كبير في األحياء الحضرية 
الفقيرة. وباإلجمال، أحرزت كينيا تقدماً نحو إزالة الفوارق 

في مستوى التحصيل، بين الرجال والنساء وبين مجموعات 
مس األسر األكثر  مصنّفة أخرى. ولم تكمل أي امرأة من خُ

ً اللواتي ولدن في أوائل الخمسينات تقريباً خمس  فقرا
سنوات من التعليم االبتدائي على األقل. وفي المقابل، 

ً اللواتي ولدن  حصل حوالي ٦٠٪ من فوج اإلناث األكثر فقرا
في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات على خمس سنوات 
على األقل من التعليم. وبينما ال يزال هناك بعض التفاوت 

بين الجنسين، تمكنت النساء من اللحاق بالرجال من حيث 
مس األغنى من السكان وفي  مستوى التحصيل في الخُ

المناطق الحضرية والريفية في كينيا.

ً في الزيادة اإلجمالية في  ويلعب التاريخ والحضارة دورا
التعليم واالنخفاض المتزامن في التفاوت بين الجنسين. 

ويضمن استقرار الظروف السياسية بشكل عام في كينيا 
تأمين الخدمات العامة، على الرغم من الشغب الذي تلى 

انتخابات عام ٢٠٠٧. لكن، لدى المجموعات المتعلمة 
تعليماً عالياً المقيمة في المقاطعة الوسطى أو في 

بحيرة فيكتوريا مثالً، وصول أكثر الى الموارد الرئيسية من 
أولئك المقيمين في المناطق القاحلة أو في شمال كينيا 

 ،(Holtzman) ١٩٩٤؛ هولتزمان ،(Fratkin) فراتكين)
٢٠٠١؛ شيبتون (Shipton)، ٢٠١٠). وتشكل المناطق 

ذات الكثافة السكانية العالية حول نيروبي، والمرتفعات 
الوسطى وبحيرة فيكتوريا موطناً لنسبة أكبر من 
المدارس وبرامج تعليم الكبار. وباالضافة الى ذلك، 

تشير األبحاث الى أن النساء الحضريات المهنيات في 
لن أمواالً الى أفراد األسرة الواسعة، بمن  كينيا تحوّ
اً وبنات أقربائهن لغرض  فيهم أخواتهن األصغر سنّ

التعليم (ماك آدو ووير (Mc Addo and Were)، ١٩٨٧؛ 
.(٢٠٠١ ،(Richardson) ريتشاردسون

والرموز الثقافية للزواج هي لصالح الرجال لكنها متنوعة 
ومتغيّرة. فبعض النساء المتزوجات تنتقلن الى منازل 

أزواجهن، ويُقال أنه عندما يبلغ الفتيان والفتيات سن ٧ 
و١٤ سنة على التوالي، غالباً ما ينتمون الى نسب آبائهم. 

وتعقد الزيجات من خالل "مهاري" (Mahari) أو ثروة 
العروس في معظم أنحاء هذه المنطقة. وفي المناطق 

الريفية، تقدم المواشي، والماعز، والطعام الى عائلة 
العروس. وفي المناطق الحضرية، يمكن أن تعقد اتفاقات 

الزواج من خالل تبادل المال أو السلع االستهالكية. 
ولعادات الزواج آثار على النوع االجتماعي والتعليم وذلك 
بسبب االعتقاد بأن البنات المتعلمات يتطلبن "مهاري" 

 ،(Bledsoe and Pison) أغلى ثمناً (بليدسو وبيزون
 ،(Parkin and Nyamwaya) ١٩٩٤؛ باركين ونياموايا

١٩٨٧). ويسود االعتقاد في المجتمعات الريفية بأن 
لن عبئاً، وذلك ألن على  الفتيات المتعلمات للغاية تشكّ
الرجال تقديم "هدية" أكبر للزواج من نساء متعلمات. 

وفي العادة، يجادل السكان الحضريون بأن النساء 
ً تخفضن من مستوى الـ "مهاري" وذلك  المتعلمات كثيرا

العتبارهن عادة التبادل من الممارسات القديمة البالية 
.(٢٠٠٦ ،(Luke and Munshi) لوك ومونشي)
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وباإلجمال يقع تفضيل الوالدين على األبناء، مع أن 
لن في بعض األحيان  األبحاث تشير الى أن األمهات تفضّ
تعليم الفتيات ألن هناك احتماالً أكبر بأن تهتم البنات 

المتعلمات بأمهاتهن المتقدمات في العمر (هكانسون 
 ،(Richardson) ١٩٩٤، ريتشاردسون ،(Hakansson)

٢٠٠١). وحتى وقت قريب، كانت األمهات تقدم مساهمة 
إضافية الى مساهمات األب في رسوم المدارس العامة 

(سميث (Smith)، ٢٠٠٤). غير أنه مع التوجه نحو تعميم 
التعليم االبتدائي وانتشار نظام التعليم الخاص، ومع 

استهداف قوى السوق واالعالنات عن السلع موارد الرجال 
األثرياء، فقد عزز انخفاض القدرات االقتصادية للنساء من 

مبادئ توريث الذكور (أغيسا (Agesa)، ٢٠٠٤؛ هولتزمان 
(Holtzman)، ٢٠٠١؛ شيبتون (Shipton)، ٢٠١٠). وأدى 

انخفاض قدرة النساء على الحصول على قروض إلى جعل 
الرجال في موقع أقوى للعب دور قيادي في اقتصاد قائم على 

تعليم مخصص.

المغرب

يعيش حوالي ٥٦٪ من سكان المغرب (٣٢ مليوناً) في 
المناطق الحضرية – وينتشر ١٤ مليوناً على نطاق واسع في 
مناطق ريفية تفتقر إلى الغذاء وتسود فيها اللغة األمازيغية 

(البربرية). وقد أدخل قانون األسرة لعام ٢٠٠٤ تحسينات هامة 
على وضع النساء، لكن مازالت هناك فوارق بين الجنسين من 

حيث مستوى التحصيل (انظر الشكل رقم ١٧).

وتاريخياً، كانت هناك فجوة كبيرة بين نسبتي اإلناث 
والذكور بين األشخاص الذين لديهم خمس سنوات على 

مس  األقل من التعليم، ولكن هذه الفجوة تم سدها في خُ
األسر األكثر غنى وفي المناطق الحضرية. ومن ناحية أخرى، 

مس األكثر  مازالت الفجوة بين الجنسين متواجدة في الخُ
ً وفي ريف المغرب. وباإلضافة الى التفاوت المرتبط  فقرا

بالنوع االجتماعي، هناك أيضاً فجوات كبيرة بين المقيمين 
الحضريين والريفيين وبين ٢٠٪ من السكان األكثر غنى 

ً. لكن بيانات القيد الحديثة في المدارس  واألكثر فقرا
االبتدائية تشير الى أنه يمكن توقع انخفاض التفاوت 

بين الرجال والنساء في مستوى التحصيل (انظر الجدول 
اإلحصائي رقم ٣).

وتساعد المعلومات التاريخية والثقافية في فهم البيانات 
المتعلقة بالمغرب. فسياسات الدولة تدفع قدماً نحو 

المساواة بين الجنسين وفي المساواة في التعليم، 
وفي السنوات األخيرة جرى تعديل القوانين والممارسات 

المتبعة لمصلحة الفتيات والنساء (نيوكمب، ٢٠٠٦؛ 
OECD، ٢٠١٠). واستهدف التعليم المدني والحمالت 
المدرسية تغيير المداونة (mudawana) (وهي أعراف 
ثقافية تؤسس عليها شروط الطالق)، وسن زواج المرأة 

وتعدد الزوجات. وبالرغم من التقدم المحرز، فإن التفاوت 
االقتصادي على أساس الجنس مازال قائماً. ويحق للبنات 

قانونياً أن ترثن نصف ما يرثه األبناء، وفي المناطق الريفية، 
ً ما تستثنى الفتيات والنساء من وراثة وملكية األرض  كثيرا

.(٢٠١٠ ،OECD)

وتستهدف قوى السوق موارد الرجال األغنياء. وال يسمح 
للنساء المغربيات في المناطق الريفية بتوقيع قروضهن 

المصرفية الشخصية، ولكن الحكومة المغربية ردت على 
.(٢٠١٠ ،OECD) ذلك ووضعت برامج ائتمان للنساء
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٤

االبتدائي،  التعليم  تعميم  نحو  التقدم  بالرغم من 
للفتيات،  بالنسبة  بالتعليم، خاصة  االلتحاق  مازال 

الوقت،  وفي نفس  البلدان.  يشكل مشكلة لعدد من 
هناك قضية أخرى تواجه أغلب البلدان حتى عند وجود 

والفتيات  الفتيان  ويترك عدد كبير من  للتعلّم.  فرصة 
وأسباب  الدراسة ألسباب مختلفة.  إتمام  المدرسة قبل 

دة وتنطوي على  ترك المدرسة في وقت مبكر معقّ
ولكن يجري إيالء أهمية  عوامل دفع وجذب مختلفة. 
ابقاء  التعليم كعامل مهم ليس في  لنوعية  متزايدة 

بتزويدهم،  أيضاً  المدرسة فحسب، ولكن  األطفال في 
الهامة.  والقيم  والمهارات  بالمعرفة  النهاية،  في 

ل االلتحاق  النوعية هي التي تحوّ وبشكل جوهري، إن 
الى فرص. بالتعليم 

وينظر هذا القسم في نوعية التعليم من منظور 
م أدلة جديدة على  المدرّسين وطريقة التعليم ويقدّ

الفوارق بين الفتيات والفتيان من حيث التحصيل. 
واألسئلة التي تطرح هنا هي: ما هي العوامل التي 

تؤثر في نوعية تعليم الفتيان والفتيات؟ وما هو 
تأثير المدرّسين على نسب االلتحاق؟ وما الذي يملي 

د  الفوارق بين الجنسين في مهنة التعليم؟ وكيف تحدّ
السياقات االجتماعية واالقتصادية المختلفة الفوارق 

بين الجنسين في التحصيل التعليمي؟ وال تعكس 
نتائج الدراسات المتعلقة بمستوى التحصيل الفرص 
التعليمية والنجاح بين الفتيات والفتيان فحسب، بل 

تدل أيضاً على أن هناك مجموعة من العوامل التي 
تساعد على صياغة تعليم ناجح، بما في ذلك أوضاع 
المدرسة، والبيئة المنزلية، وكيفية انخراط التالمذة 

وعوامل أخرى.

النوع االجتماعي، والمدرّسون والتحصيل التعليمي

أبعاد النوع االجتماعي ونوعية التعليم

 ً يواجه قياس نوعية الفرص التعليمية عبر البلدان عددا
من التحديات. فأول األمور وأكثرها أهمية، هو أن مفهوم 
ً مبدئية  النوعية غالباً ما يكون موضع خالف ويأخذ أبعادا

وحضارية. ومن هذا المنطلق فان وجود مقاييس متينة 
للنوعية متاحة عبر مجموعة من البلدان وفي سياقات 

تنموية مختلفة محدود للغاية.

ومن خالل التركيز على التعلّم المنظم، يمكن النظر 
في ثالثة أبعاد مختلفة من النوعية: أين يحدث التعليم 

(بيئة التعلّم)؛ المحتويات/تجربة التعلّم (المناهج 
لون التعلّم مباشرة  هون ويسهّ الدراسية)، وأولئك الذين يوجّ

م ذلك أيضاً طريقة للحكم على نوعية  (المدرّسون). ويقدّ
التعليم من منظور النوع االجتماعي.

ويمكن للبحث في كيفية تأثير األبعاد الثالثة على تعليم 
الفتيان والفتيات أن يساعد على بناء صورة أوضح لما 
هو مطلوب لتحسين نوعيته. أوالً، أين يحدث التعلّم؟ 
باإلجمال، ينبغي أن تكون بيئة التعلّم مريحة وجاذبة 

للطفل وآمنة. وينبغي أن تكون االحتياجات األخرى 
كالتغذية والفحوصات الصحية األساسية سهلة المنال 

حيثما كان ذلك مناسباً. ومن منظور النوع االجتماعي 
ينبغي أن تكون أيضاً بيئة التعلّم مراعية لالحتياجات 

الخاصة للفتيات، مما يعني بأن موقعها ينبغي أن يكون 
قريباً من سكن الفتيات، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين 

(مثالً، وجود مراحيض منفصلة للفتيات والفتيان) وأن تكون 
خالية من التهديد وكذلك من االعتداء الجسدي والجنسي 

من قبل تالمذة آخرين أو من المدرّسين.

القسم
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ثانياً، ما الذي يجري تعليمه وتعلّمه وكيف؟ من أجل 
تقديم فرص تعلّم جيدة النوعية، ينبغي أن تكون المناهج 

ذات صلة باحتياجات الطالب، واألسر، والمجتمعات 
ومراعية للفوارق الحضارية واللغوية. وينبغي أن تكون 
أيضاً مراعية للفوارق بين الجنسين، بمعنى أنه يجب 

عدم تقديم صورة نمطية للفتيات والنساء أو التقليل من 
شأنهن على النحو الذي يتعارض مع التنوع بين الفتيات 

والنساء في المجتمع.

ل التعلّم؟ ينبغي أن يكون  ه ويسهّ ً، من يوجّ وأخيرا
ً ولديهم دافع للتعليم.  المدرّسون مدرّبين تدريباً جيدا

وباإلضافة الى ذلك، ينبغي أن يكونوا مدرّبين على مراعاة 
الفوارق بين الجنسين في أعمالهم.

المدرّسون والتعليم
من أجل تحقيق نتائج تعليم جيدة، تحتاج البلدان ألن 

تضمن تأمين أمكنة كافية للتالميذ في المدارس وأن تعمل 
النظم المدرسية بفعالية، وأن يتم توفير عدد كاف من 

المدرّسين تأميناً لنوعية التدريس. وتواجه بعض البلدان 
ي نمو سكاني سريع يزيد من الضغوط لتوسيع النظم  تحدّ

المدرسية وأعداد المدرّسين.

تدعو  الحاجة  بأن  اليونسكو لإلحصاء  ر معهد  ويقدّ
مليون مدرّس   ١٠٫٣ الى توظيف  العالمي  على الصعيد 

لضمان وصول جميع  و٢٠١٥  ابتدائي بين عامي ٢٠٠٧ 
األطفال في عمر الدراسة االبتدائية الى نوعية جيدة 

 .(٢٠٠٩ اليونسكو لإلحصاء،  (معهد  التعليم  من 
ر يجمع بين بلدان متنوعة ذات  ولكن هذا الرقم المقدّ

أن  التي يجب  أفغانستان،  من  احتياجات مختلفة – 
فرنسا  الى  التعليم بشكل كبير،  ع مؤسسات  توسّ
العادية  التناقص  باتجاهات  التوظيف  يرتبط  حيث 

التقديرات على الصعيد  النحو، فإن  وعلى هذا  فقط. 
المدرّسين على صعيد  النقص في  درجة  العالمي، تخفي 

االبتدائيين هي  المدرّسين  إلى  األكبر  والحاجة  األقاليم. 
الى  أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تدعو الحاجة  في 

االبتدائيين  المدرّسين  الى  باإلضافة  تقريباً  مليون مدرّس 
المجموع  ليصبح  مليوناً   ٢٫٨ البالغ عددهم  الحاليين 

التعليم للجميع  مليوناً من أجل تحقيق هدف   ٣٫٧
وعدد المدرّسين المطلوب لتوسيع  في عام ٢٠١٥. 

أكبر  الثانوي هو  التعليم  األولى من  بالمرحلة  االلتحاق 
زيادة  التعليم على  نوعية  وبالطبع ال تعتمد  أيضاً. 

أيضاً على تحسين كيفية  بل  المدرّسين فحسب،  عدد 
التعليم. نظم  داخل  وانتشارهم  تدريبهم 

ل مؤهالت المدرّسين عامالً هاماً لضمان النوعية  وتشكّ
في التعليم. وإذا كان معظم المدرّسين في البلدان 
ذات الدخل المرتفع متدربّون على مستوى التعليم 
العالي، فان نسبة كبيرة من المدرّسين في البلدان 

النامية غير مدرّبين أو مدرّبين تدريباً سيئاً. وعالوة على 
ذلك، فإن المدرّسين المتدربين، هم في الغالب مدربون 
على المستوى الثانوي فقط وقد يكونوا مفتقرين إلى 

بعض المهارات األساسية المطلوبة، خاصة في مجالي 
والعلوم. الرياضيات 

ويستدل من كيفية نشر المدرّسين عبر المدارس على 
مدى كفاءة وفعالية نظم التدريس. ويمثل عدد التالميذ 
ً يستخدم في  بالنسبة الى حجم هيئة التدريس مؤشرا

العادة، كما تستخدم أيضاً نسبة عدد التالميذ للمدرّس 
التي تعتبر في الغالب طريقة غير مباشرة لقياس نوعية 

التعليم. وتبلغ نسب التالميذ للمدرّس في التعليم 
االبتدائي مستويات عالية خاصة في وسط وغرب أفريقيا، 

التي لديها أدنى نسب لمشاركة الفتيات. ومن شأن ارتفاع 
نسب عدد التالميذ للمدرّس أن يؤدي الى تفاقم التحدي 
لتعليم الفتيات والفتيان ويساهم باإلجمال في خفض 

نوعية التعليم.

وجود مدرّسات من النساء

في ضوء العدد الكبير من المدرّسين الذين ينبغي 
تعيينهم، من المفترض النظر في سياساتٍ توازن بنجاح 

بين الجنسين في عدد المدرّسين لكونها تؤثر إيجابياً 
على االلتحاق بالتعليم وإتمامه، خاصة بالنسبة للفتيات 

والشابات (اليونسكو، ٢٠٠٠ب).
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ويبيّن الشكل رقم ١٨ بأن النسبة المئوية للمدرّسات 
في المستوى االبتدائي تتناسب تقريباً مع نسب االلتحاق 

اإلجمالية للفتيات بالتعليم الثانوي.

الترابط أن يعكس جزئياً دور القدوة اإليجابي  ويمكن لهذا 
االبتدائيات في جعل الصف  المدرّسات  تلعبه  الذي 

ويشجعهن  والشابات،  للفتيات  اباً  وجذّ أمناً  أكثر  مكاناً 
فالبلدان  الواقع،  وفي  بالتعليم.  االستمرار  بالتالي على 

الثانوي  التعليم  للفتيات في  أدنى نسب قيد  لديها  التي 
التعليم  أدنى نسبة مدرّسات في  العادة  تكون لديها في 

أفريقيا  الحالة في جمهورية  وتوجد هذه  االبتدائي. 
االلتحاق  تبلغ نسب  والصومال حيث  الوسطى، وتشاد، 
١٠٪، و١٢٪ و٥٪  الثانوي  التعليم  اإلجمالية للفتيات في 

بين  للنساء  المئوية  النسب  تبلغ  بينما  التوالي  على 
التوالي.  المدرّسين االبتدائيين ١٤٪، و٢٨٪، و١٧٪ على 

وفي ضوء هذه األرقام، تشير دراسات أجريت في تونس الى 

هل وجود النساء ضمن الهيئة التدريسية في التعليم االبتدائي يشجع قيد البنات في التعليم الثانوي؟
نسبة القيد اإلجمالية لدى البنات في التعليم الثانوي ونسبة النساء ضمن الهيئة التدريسية في التعليم االبتدائي

الشكل رقم ١٨

. .  
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أن النسبة المئوية للمدرّسات اإلناث هي احدى صفات 
للفتيات  المدرسي  باألداء  المرتبطة  األهم  المدرسة 
.(٢٠٠٧ ،(Lockheed and Mete) لوكهيد وميتي)

التحاق  ذاته لضمان  لكن وجود مدرّسات غير كاف بحد 
الى  الصين  في  األبحاث  وتشير  بالمدرسة.  الفتيات 

التنبؤات عن  أهم  أحد  المدرّسين يعطي  توقع  أن 
ولوكهيد  (لويس  الثانوية  بالمدرسة  الفتيات  التحاق 

وهناك مجموعة   .(٢٠٠٧  ،(Lewis and Lockheed)
الدراسي  التحصيل  بشأن  الدراسات  من  متزايدة 

مناطق  في  المدرّسين  عات  وتوقّ للفتيان  المتدني 
بأن  ح  يُرجّ الكاريبي، حيث  منطقة  فيها  بما  مختلفة، 

واحتمال  الفتيات  من  أكثر  الفتيان صفوفهم  يعيد 
المدرّسين  فمعظم  الفتيات.  من  أقل  دراستهم  بإتمام 

ولدى بعض  اإلناث،  الكاريبي هم من  االبتدائيين في 
ابتدائيين  مدرّسين  وجود  بأهمية  قناعة  المراقبين 
هناك  أن  على  للفتيان.  ايجابية  قدوة  لتقديم  ذكور 
والذكور  اإلناث  المدرّسين  بأن كالً من  عي  تدّ بحوثا 
االجتماعي،  النوع  عن  نمطية  بإعطاء صورة  مذنب 

وفعالية  بشأن سلوك  الضعيفة  توقعاتهم  وبأن 
تدني  في  تساهم  (الدراسية)  األكاديمية  الفتيان 

 ،(Jha and Kelleher) وكيللر  (جها  الفتيان  تحصيل 
وبريل  ٢٠٠٠؛ مارتينو   ،(Kutnick) ٢٠٠٦؛ كوتنيك 

ولذلك فمن األهمية   .(٢٠٠٣ ،(Martino and Berrill)
للفوارق  مراعاة  أكثر  ليصبحوا  المدرّسين  تدريب  بمكان 

الجنسين. بين 

في  للفتيات  المنخفضة  المشاركة  نسب  ومن شأن 
للمدرّسات، سيّما  المتدني  التمثيل  تعزز  أن  الدراسة 
ً أقل من اإلناث باإلجمال سوف يكمل برامج  وأن عددا

ذلك، تساهم عقبات  وفضالً عن  المدرّسين.  تدريب 
الى  نزعة  مثال  فهناك  المشكلة.  في هذه  هيكلية 

المناطق  في  للعمل  بدالً من مدرّسات  نشر مدرّسين 
أدنى معدالت  توجد فيها  المناطق  أن هذه  الريفية مع 

عديدة  أسباب  وهناك  للفتيات.  مدرسية  مشاركة 
الشابات في  تعيين  التحفظ على  ذلك تشمل  وراء 

غير  بأنها  اليها  يُنظر  ما  غالبا  التي  النائية  المناطق 
قد  المنطق،  نفس  ومن  فيها.  العيش  ويصعب  آمنة 

بسبب  الريف  في  التعيين  الشابات  المدرّسات  تتجنّب 
نفس  من  إحتمال مصادفة شريك عمر  بقلة  اعتقادهن 

المتزوجات  النساء  تتجنب  بينما  التعليم،  مستوى 

أزواجهن  إصطحاب  تستطعن  لم  إن  الريفية  المناطق 
.(٢٠١٠  ،(Mulkeen) (مولكين  معهن 

ويختلف التوازن في التعليم بين الجنسين الى حد ما 
بين البلدان األكثر واألقل تقدماً بسبب اختالف األوضاع 

االقتصادية واألعراف الحضارية. ففي البلدان األكثر تقدماً، 
ً هاماً لعمالة النساء  يكون قطاع التعليم تقليدياً، مصدرا

اللواتي يبحثن عن الجمع بين األسرة والوظيفة معاً (وايلي 
(Wylie)، ٢٠٠٠). وعلى سبيل المثال شكلت النساء في 

عام ٢٠٠٨ نسبة ٨٣٪ من المدرّسين االبتدائيين في أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية.

ويبيّن الشكل رقم ١٩ بأن نسبة النساء في وظائف 
التعليم االبتدائي بقيت مستقرة نسبياً خالل العقدين 

٢٠٠٨) في المناطق التي شهدت  الماضيين (١٩٩٠ – 
مستويات مرتفعة في السابق، بما في ذلك آسيا 

الوسطى وأوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا الالتينية 
ولكن، كان  والكاريبي، وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. 
التغيير متواضعاً أيضاً في أفريقيا جنوب الصحراء، التي 

لديها أدنى نسبة إناث على مستوى التعليم االبتدائي في 
عام ٢٠٠٨.

العالمية  النسبة  ارتفعت  و٢٠٠٨،   ١٩٩٠ وبين عامي 
وكان النمو  للمدرّسات االبتدائيات من ٥٥٪ الى ٦٢٪. 

األقوى في جنوب وغرب آسيا وفي شرق آسيا والمحيط 
التعليم  المدرّسات في  ارتفعت نسبة  الهادئ حيث 

االبتدائي من ٣٠٪ الى ٤٦٪ ومن ٤٨٪ الى ٦٠٪ على 
الجنسين،  بين  المدرّسين  بنية  التغيير في  وهذا  التوالي. 

خاصة بالنسبة الى جنوب وغرب آسيا حيث هناك 
أن  يمكن  بالمدرسة،  بااللتحاق  للفتيات  أقل  احتمال 

ل تدرج  يُنتج في سياقات محددة تغييرات قد تسهّ
وإتمامه. التعليم  في  الفتيات 

العالمية  النسب  كانت  الثانوي،  التعليم  وفي 
من  إجمالية  بصورة  أقل  للمدرّسات  واالقليمية 

ارتفعت  العالمي،  الصعيد  فعلى  االبتدائي.  المستوى 
بين   ٪٥١ الى   ٪٤٧ للمدرّسات من  المئوية  النسبة 

لت آسيا الوسطى وشرق آسيا  وسجّ و٢٠٠٨   ١٩٩٠ عامي 
نقطة مئوية.   ١٣ بـ  زيادة  أعلى نسبة  الهادئ  والمحيط 
يُذكر  تغيير  هناك  يكن  لم  االبتدائي،  للمستوى  وخالفاً 
الصحراء  أفريقيا جنوب  وكانت  آسيا.  وغرب  في جنوب 
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المئوية  النسبة  فيها  انخفضت  التي  الوحيدة  المنطقة 
الى ٢٩٪ في  للمدرّسات الثانويات من ٣٣٪ في عام ١٩٩٠ 

عام ٢٠٠٨.

وعلى مستوى البلدان، يبيّن الشكل رقم ٢٠ البلدان 
التي لديها بيانات بشأن النسب المئوية للمدرّسات في 

المستويين االبتدائي والثانوي. فوجود المدرّسات هو أقل 
شيوعاً في كال المرحلتين االبتدائية والثانوية في معظم 

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وفي المستوى االبتدائي، 

هناك أقل من مدرّس واحد من أصل خمسة من اإلناث في 
ثالثة بلدان من وسط وغرب أفريقيا: بنين (١٩٪)، جمهورية 

أفريقيا الوسطى (١٤٪) وليبيريا (١٢٪). وفي الصومال 
المتضرر من النزاع، تشكل النساء تقريباً ١٧٪ من 

المدرّسين االبتدائيين. وفي المقابل، تمثل النساء أكثرية 
واضحة في بلدان أفريقيا الجنوبية، بما في ذلك، بوتسوانا 
(٨٠٪)، وليسوتو (٧٧٪)، وجنوب أفريقيا (٧٧٪)، وسوازيلند 

لن األكثرية في الرأس األخضر  (٧٠٪). وهن أيضاً يشكّ
(٦٧٪)، وموريشيوس (٦٨٪) وسيشيل (٨٥٪). وتشكل 

كيف تغير التوازن بين الجنسين ضمن هيئة التدريس مع مرور الزمن؟
التوزيع النسبي لهيئة التدريس حسب الجنس في التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي، من ١٩٩٠ الى ٢٠٠٨

الشكل رقم ١٩

قاعدة البيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء، الجدوالن اإلحصائيان رقم ٣ و٦. المصدر:   
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أين توجد النساء المدرسات؟
نسبة النساء ضمن هيئة التدريس في التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي، ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ٢٠

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجداول اإلحصائية رقم ٣ و٦. المصدر:  
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النساء نسبة صغيرة من المدرّسين في أفغانستان (٢٩٪) 
في إقليم جنوب وغرب آسيا، وفي جيبوتي (٢٦٪) في 

العربية. البلدان 

وتشكل النساء أكثر من أربعة من أصل خمسة من 
المدرّسين االبتدائيين في معظم بلدان آسيا الوسطى، 

وأوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا. 
وفي بلدان كثيرة في أوروبا الوسطى والشرقية، بما في 

ذلك بيالروس، والجمهورية التشيكية، وليثوانيا، وجمهورية 
مولدوفا، واالتحاد الروسي، وسلوفينيا، وأوكرانيا، تشكل 

النساء تقريباً إجمالي عدد المدرّسين (٩٧٪ أو أكثر). 
وينطبق ذلك على أرمينيا، وكازخستان، وقيرغيزستان في 

آسيا الوسطى.

وفي المستوى الثانوي، لدى معظم البلدان، عدد أقل من 
االبتدائي،  المستوى  بالمقارنة مع عددهن في  المدرّسات 

الثانويين  المدرّسين  أكثرية  النساء  ل  ذلك تشكّ ومع 
أوروبا الوسطى والشرقية،  في آسيا الوسطى، وفي 
الشمالية  أمريكا  وفي  والكاريبي،  الالتينية  وأمريكا 

بين  النساء نسبة منخفضة  وتشكل  الغربية.  وأوروبا 
بلدان  الثانوي في معظم  المستوى  المدرّسين في 

البلدان في  باستثناء بعض  الصحراء  أفريقيا جنوب 
موريشيوس وسيشيل.  وكذلك  الجنوبية  أفريقيا 

ثانويات هو في  للنساء كمدرّسات  األدنى  والتمثيل 
الكونغو  وجمهورية   .(٪١٢) الوسطى  أفريقيا  جمهورية 

وليبيريا   ،(٪٦) (١٠٪)، وغينيا  وأريتريا   ،(٪١١) الديمقراطية 
(٤٪)، ومالي (١٠٪)، والصومال (١٤٪)، وتوغو (٧٪). ولدى 

البلدان في مناطق أخرى نسبة ضئيلة أيضاً من  بعض 
المثال، في جنوب وغرب  وعلى سبيل  المدرّسات.  النساء 

في  الثانويات  للمدرّسات  المئوية  النسبة  تبلغ  آسيا 
١٠٪ فقط في موريتانيا،  تبلغ نسبة  بينما   ،٪١٥ النيبال 

العربية. البلدان  في 

عقبات  النساء  تواجه  تقريباً،  العالمي  الصعيد  وعلى 
أكبر من الرجال في شغل مناصب ذات وزن في ميدان 
ً ذات دخل متوسط ومرتفع  بلدا  ٢٢ ومن بين  األعمال. 
التعليم  وظائف  أكثرية  النساء  تشغل  بيانات،  لديها 
ً، ولكن عندما يصل األمر الى اإلدارة على  بلدا في ١٧ 

في  المناصب  أكثرية  يشغلن  فهن  المدرسة،  مستوى 
النساء  وتشكل  بقليل.  البلدان  أكثر من نصف هذه 

اإلدارة على  وموظفي  المدرّسين  من  األعلى  النسبة 
الوسطى  أوروبا  بلدان عديدة في  المدرسة في  مستوى 
وسلوفاكيا.  وليتوانيا،  بلغاريا،  ذلك،  في  بما  والشرقية، 

بين كل من  أقلية  النساء  المقابل، تشكل  وفي 
المدرسة  اإلدارة على مستوى  وموظفي  المدرّسين 
وأندونيسيا،  دخل متوسط، كالصين،  ذات  بلدان  في 

والبيرو. والمكسيك، 

مكانة مهنة التعليم والنوع االجتماعي
باإلجمال، مع تدني هيبة مهنة ما، تتجه نسبة النساء 

العامالت فيها إلى الزيادة. وهذا بدوره يتوافق في الغالب 
مع مستويات أدنى من المرتبات. فمرتبات المدرّسين 

االبتدائيين في بلدان وسط وغرب أفريقيا، حيث تحتل 
مهنة التعليم مكانة مرموقة – وبالتالي غالبيتها من 

الذكور – هي أعلى بكثير من المرتبات المدفوعة في 
بلدان أفريقيا الجنوبية والشرقية حيث تهيمن النساء. 

ويعود ذلك الى أسباب تاريخية وحضارية. ففي المجموعة 
األخيرة من البلدان، كان التعليم تقليدياً من مسؤولية 

رين، بينما كان المدرّسون في وسط وغرب أفريقيا  المبشّ
ً من الخدمة العامة التي تحظى بمرتبات عالية  جزءا

.(٢٠٠٩ ،(Pôle de Dakar) بول دي دكار)

بين مرتبات المدرّسين  الشكل رقم ٢١  ويقارن 
الناتج  الفرد من  االبتدائيين كنسبة من متوسط نصيب 

 .ً بلدا  ٥٩ المدرّسات في  المحلي اإلجمالي وبين نسبة 
المدرّسين  مرتبات  بأنه حيثما كانت  الشكل  ويبيّن 

وفي بلدان وسط  أعلى، كانت نسبة المدرّسات أدنى. 
المرتبات  تكون  والنيجر،  ومالي،  أفريقيا مثل تشاد، 
ثالثة  أكثر من  االبتدائيين  للمدرّسين  االستهاللية 

الفرد من  الوطني لمتوسط نصيب  المعدل  أضعاف 
تقريباً  النساء  بينما تشكل  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 
١٣٪، و٢٧٪، و٤٣٪ على التوالي، من مجموع المدرّسين 
لن معظم  النساء تشكّ أن  وبالمقابل، مع  االبتدائيين. 

في عدة بلدان في  (أكثر من ٩٠٪)  المدرّسين االبتدائيين 
الوسطى، فإنهن  والشرقية وفي آسيا  الوسطى  أوروبا 
الفرد من  تحصلن على أقل بقليل من متوسط نصيب 

لهذا  االستثناءات  وتشمل  اإلجمالي.  المحلي  الناتج 
الديمقراطية وكمبوديا حيث يشكل  النمط جمهورية الو 

مرتباتهم  ولكن  االبتدائيين  المدرّسين  أغلبية  الرجال 
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الفرد  االستهاللية مع ذلك هي نصف متوسط نصيب 
تقريباً. اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

وتشكل المرتبات المستقرة والمنصفة عوامل هامة 
تساهم في وجود معنويات ايجابية لدى المدرّسين. وفي 

حين أن المرتبات هي أعلى نسبياً في كثير من بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء حيث يهيمن الرجال على مهنة 

التعليم، فإن هذه المرتبات آخذة في التراجع بالنسبة الى 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام 

١٩٧٥ – على الرغم من واقع أن هناك حاجة لتوظيف عدد كبير 
من المدرّسين للوصول الى هدف تعميم التعليم االبتدائي (بول 

دي دكار (Pôle de Dakar)، ٢٠٠٩). وقد يؤدي ذلك الى إعاقة 
توظيف مرشحين مؤهلين لهذه المهنة.

وانخفضت أيضاً مرتبات المدرّسين في القطاع العام 
بشكل جذري في كثير من بلدان أمريكا الالتينية خالل 

ل  الخمس عشرة سنة الماضية. وفي البلدان حيث تشكّ
النساء أكثرية المدرّسين االبتدائيين، ال يؤدي ذلك فقط الى 

ما هي العالقة بين مرتبات هيئة التدريس في التعليم االبتدائي بنسب المدرسات أو المدرسين؟
مرتبات هيئة التدريس في التعليم االبتدائي كنسبة من متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد والنسبة المئوية للنساء 

ضمن هيئة التدريس في التعليم اإلبتدائي، من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٧

الشكل رقم ٢١

تم عرض المرتبات كنسبة من متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد والمقصود بها المرتبات القانونية للمدرسين ذو المؤهالت الدنيا المقبولة عند بداية حياتهم المهنية. مالحظة:    
معهد اليونسكو لإلحصاء ٢٠٠٦، الجدوالن اإلحصائيان رقم ٣ و٢٤. المصدر:    

(%
)

(%)

. .  
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تدهور في نوعية المدرّسين فحسب، بل أيضاً الى خفض 
قيمة النساء كمدرّسات مهنيات (دو كاسترو ومينيزس 

(De Castro and Menezes)، ٢٠٠٨). ولذلك، فإن معالجة 
مشكلة اإلقصاء االجتماعي في التعليم يجب أن تأخذ 

في االعتبار ليس التالميذ من طبقات اجتماعية أقل حظاً 
واألقليات فحسب، بل أيضاً المربّيات المهنيات من النساء.

نتائج التعلّم والنوع االجتماعي
جرى استعراض أنماط الفوارق بين الجنسين في مستوى 

تحصيل التالميذ في القراءة، والرياضيات والعلوم، المقاس 
في دراسات عبر وطنية في مراحل مختلفة من التعليم 

األساسي (بما في ذلك، في الصف الرابع والسادس والثامن) 
وكذلك بين الطالب في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 

من قِبل ما (Ma) (٢٠٠٧)، واليونسكو (٢٠٠٨) ومنظمة 
 .(٢٠٠٩) ،(OECD) التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
وتناول البحث أيضاً الفوارق بين الجنسين في نتائج التعلّم 
ً الى نتائج دراسات فردية في كل من البلدان األكثر  مستندا

واألقل تقدماً على حد سواء (سيتو (Saito)، ١٩٩٨، موليس 
(Mullis) وآخرون، ٢٠٠٠؛ ومنظمة التعاون والتنمية، ٢٠٠١ 

و٢٠٠٤؛ ومنظمة التعاون والتنمية / معهد اليونسكو 
لإلحصاء، ٢٠٠٣).

وأدّت نتائج عمليات االستعراض هذه، كما جرى ايجازها 
من قِبل ما (Ma)، (٢٠٠٧) الى استنتاجات رئيسية تتعلق 

بالفوارق بين الجنسين وضعف األداء النسبي للفتيات 
والفتيان في القراءة واللغة، والرياضيات، والعلوم. أوالً، إن 

تقدم الفتيات في مستوى التحصيل في القراءة بالمقارنة 
مع الفتيان شائع وشاسع ومذكور في عدد كبير من 

الدراسات بشأن التحصيل العلمي. ثانياً، في عدد كبير من 
البلدان، تقلّص الفتيات الفجوات في مستوى التحصيل 

حيث كانت الميزة لصالح الذكور تاريخياً – أي في 
الرياضيات والعلوم. لكن البيانات األكثر حداثة الصادرة عن 

 (SACMEQ) جمعية شرق أفريقيا لتتبع نوعية التعليم
تشير الى أن هذه الفوارق بين الجنسين مستمرة في جنوب 

وشرق أفريقيا.

الجنسين  بين  الفوارق  وراء  الكامنة  العوامل  بأن  ويعتقد 
وتشير  واجتماعية.  فيزيولوجية  بأسباب  تتصل  األداء  في 
التطور  الفوارق في  البحوث حول  مجموعة متنامية من 

بأن  يبدو  بأنه  والفتيان  الفتيات  بين  واالدراكي  العصبي 
لدى الفتيات ميزة في وقت مبكر في مهارات المعرفة 

وتعقيدات  والقواعد،  اللفظية،  الطالقة  (مثالً،  اللفظية 
اللفظية  المعرفة  للفتيان في غير مهارات  وميزة  اللغة) 

والمنطق في  المكاني،  بالحيز  المتعلقة  المهام  (مثالً، 
الرياضيات) (وايس وآخرون، ٢٠٠٣).

اجتماعية  المدرسة كمؤسسة  أخرى  أبحاث  وتتناول 
ودورها الى جانب األسرة والمجتمعات في نقل المواقف 

الجنسين من خالل  بدور  يتعلق  والسلوك فيما  والقيم 
تنظيم  واألقران ومن خالل  والموظفين  المدرّسين، 
التدريس (ما (Ma)، ٢٠٠٧). وتبيّن أن الفوارق بين 

والمناهج  المدرسي  للتنظيم  نتيجة  الجنسين هي 
أو بيئة التعلّم العامة   (١٩٨٠ ،(Finn) (فين  الدراسية 

 ً أدوارا ز  وكيف تعزّ (منظمة التعاون والتنمية، ٢٠٠١) 
والفتيان. للفتيات  منفصلة 

أبحاث جديدة بشأن  نتائج  وأصبحت متوفرة حديثاً 
الى   ً النامية استنادا البلدان  الجنسين في  بين  الفجوة 
نتائج  ذلك  بما في  الطالب،  تقييم لمستويات تحصيل 
وتقييم  رة  الصفوف في مرحلة مبكّ القراءة في  تقييم 

ر  المبكّ وللقياس  االبتدائي.  التعليم  نهاية  في  المهارات 
بالتدخل في  بالغة ألنه يسمح  القراءة أهمية  لمهارات 

يتعلمون  األطفال  بأن جميع  المناسب لضمان  الوقت 
أخرى.  ليتعلموا في مواضيع  يقرأون  وبالتالي  القراءة 

وهذا شرط أساسي  والطالب الذين ال يتقنون القراءة – 
لديهم احتمال أكبر بأن  ألداء ناجح في المدرسة – 
الى  يؤدي  الدراسة، مما  ويتركوا  يصبحوا محبطين 

ادامة دائرة  خسائر في الموارد البشرية والمالية والى 
الخانة رقم ٧). (انظر  الفقر 



65

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

الجدول رقم ٢: من هم األشخاص غير القادرة على القراءة في المرحلة األولى من التعليم االبتدائي؟
نسبة الطالب الذين ال يستطيعون قراءة كلمة من نص عادي

التقييم لغة 
القراءة قادرين عن  الذين غير  نسبة 

الحاالت عدد 
المجموعإناثذكور

505754399اإلنجليزيةغامبيا، حزيران / يونيو 2009

يّانا، تشرين األول / أكتوبر 2008 523845926اإلنجليزيةغوِ

هايتي, ايار / مايو2009
بداية السنة الثانية، عينة إقليمية لمنطقتين

494447138الفرنسية

534047637الكريول

هندوراس، تشرين األول / أكتوبر 2008
(PROHECO) 332529615اإلسبانيةعينة من المدارس الريفية

كينيا، تشرين األول / أكتوبر 2009
نهاية السنة الثانية، عينة مستندة عن اللغة 

1711142,000اإلنجليزية

2314191,998السواحلية

171215501الجيكويو

261520498دحولو

ليبيريا، حزيران / يونيو 2008
مالي، تيسان/ أبريل 2009

عينة مستندة عن اللغة 

2919241,413اإلنجليزية

848283464بمانكان

929593592بومو

919191437فولقولد

798984472سنغوي

949494411الفرنسية

نيكاراغوا، تيسان/ أبريل 2008
11892,002اإلسبانيةبداية السنة الثانية، أكثر من 20 تلميذ لكل سنة

181718678الفرنسيةالسنغال، ايار / مايو2009 

أوغندا، تشرين األول / أكتوبر 2009
عينة مستندة عن اللغة 

717071962اإلنجليزية

798481491انجو

534851468اللوغندية

الطالب الذين ال يستطيعون القراءة هم أولئك الذين ال يستطيعون قراءة كلمة من السطر األول من ممر القراءة والذين طلب منهم ايقاف التمرين.تمثل المنطقة المظللة في  مالحظات: 
الجدول االختالفات ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات.

 تستند هذه النتائج على عينات وطنية من الطالب في نهاية السنة الثانية، ما لم يذكر خالف ذلك. لتحصل عن وثائق التقييم، الرجاء الرجوع إلى الموقع االلكتروني 
 www.eddataglobal.org

EGRA أجراها RTI بمساهمة وزارات التعليم وممولة من USAID، البنك الدولي ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت. المصدر: 

تقييم القراءة في الصفوف األولى

ً و٥٢ لغة منذ عام ٢٠٠٧. والتقييم هو عبارة عن تشخيص شفهي  جرى تقييم القراءة في الصفوف األولى في حوالي ٤٠ بلدا
يجريه أفراد لمهارات الطالب األساسية في القراءة (على سبيل المثال، تسمية الحروف، وقراءة كلمات مألوفة، وقراءة مقطع 

مترابط من نص، والفهم) وهو مصمم لمعرفة المهارات القرائية في الصفوف األولى للمرحلة االبتدائية.
وال تشير نتائج تقييم القراءة الذي يجريه أفراد في ١٠ بلدان و٢٠ لغة الى وجود فوارق مهمة بين أداء الفتيات والفتيان مقاساً 

اء (أي الطالب الذين ال يستطيعون قراءة كلمة واحدة من نص مترابط من مقطع  بالنسبة المئوية للطالب المصنّفين غير قرّ
بسيط) في ١١ من أصل ٢٠ تقييماً لمستوى معرفة اللغة (انظر الجدول رقم ٢). وحيثما وجدت فوارق مهمة، كان أداء الفتيات 

يفوق على أداء الفتيان لوجود عدد أقل من الفتيات المصنّفات "غير قارئات". واألكثر مدعاة للقلق هو النسبة المرتفعة من 
غير القراء، بصرف النظر عن النوع االجتماعي. وفي بعض اللغات، لم يتمكن ٨٠-٩٠٪ من الطالب الذين جرى فحصهم، والذين 

لديهم سنتين دراسيتين على األقل، من قراءة كلمة واحدة من النص.
ً الى االختالفات في تفسير المقيّمين المحليين لنتائج الطالب األفراد  وينبغي أخذ الحذر لدى مقارنة النتائج بين البلدان نظرا
فضالً عن االختالفات في هيكلية اللغات (طول الكلمة وتهجئتها). وال تزال األبحاث جارية لمحاولة تفسير هذه الفجوة بين 

الجنسين لمصلحة الفتيات، مع أن بعض المسؤولين المحليين يفترض بأن هناك احتماالً أكبر للفتيان بالعمل خارج المنزل أو 
أن لديهم مسؤوليات أخرى، يمكن أن تؤدي الى خفض أدائهم في المدرسة. وباإلضافة الى ذلك، تبيّن األبحاث أن هناك احتماالً 

أكبر بأن يكون لدى الفتيان موقف سلبي بالنسبة للقراءة أكثر من الفتيات. وللتخفيف من هذه اآلثار، تحتاج البلدان الى وضع 
استراتيجيات لضمان أن يصبح جميع األطفال قرّاء ناجحين، بغض النظر عن النوع االجتماعي، والخلفية االجتماعية أو األصل.

ييهي 
ععطع 

ااساً
ععطع 

تتفتيات
من

ذذلذين

افراد
ننين

أو للزل ززن
ماالً

ععوضع 
ألصل.

ال ممييم ييتق ىىرى  ررج
اأفراد لم يجريه

صصنص من ارابط ررت تتم
تتنتائج ررير ييتش وال
ئئ المئ ننالنسبة ااب
١ ييفي ططيط)  ييبس
أداء للعلى وويفوق
اقراء، بص قق ال ررغير
ننتين تتسن ددلديهم
ال ذذخذ أ ييوينبغي
عن االخ الالفضالً

صصلمص ننين ييجنس ججال
مس ددلديهم أن
وويكون بأن أكبر
ييجيات ججي ييت ارا ررت تتس ا

الخانة رقم ٧

http://www.eddataglobal.org
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ويساعد تقييم معرفة القراءة والرياضيات عند نهاية 
التعليم االبتدائي على قياس مستوى المهارات التي 

نقلها نظام التعليم. وأدت التساؤالت بشأن المؤشرات 
التي تظهر المشاركة في التعليم فقط الى تجدد 

التركيز على إجراء قياس مباشر للمهارات المكتسبة. 
وبينما أجريت معظم هذه الدراسات في بلدان ذات دخل 

مرتفع أو متوسط، شهد العقد الماضي زيادة في تقييم 
الطالب من بلدان ذات دخل منخفض. وأحد األمثلة على 

ذلك، هو التقييم الذي أجرته جمعية شرق أفريقيا لتتبع 
ً في أفريقيا  نوعية التعليم (SACMEQ) في ١٤ بلدا

الجنوبية والشرقية (انظر الخانة رقم ٨).

كما ويساعد تقييم مستوى التعلّم عبر البلدان على تبيان 
كيفية تأثير السياقات االجتماعية واالقتصادية المختلفة 

على الفوارق بين الجنسين في مستوى التعلّم. وتشير 
تقييمات أجرتها بلدان نامية في بداية التعليم االبتدائي 

ر عن الحد األدنى المرجو  وفي نهايته، الى نتائج مخيِّبة تقصِّ
ة للقراءة والرياضيات للفتيات  للتمكن من المناهج المعدّ

والفتيان على حد سواء. وفي نهاية الدراسة االبتدائية، يبدو 
أن الفجوات بين الجنسين بقيت كبيرة لناحيتي القراءة 
(أفضلية للفتيات) والرياضيات (أفضلية للفتيان) خالل 

العقد الماضي في بلدان أفريقيا الجنوبية والشرقية.

المهارات في القراءة والرياضيات في نهاية التعليم االبتدائي

بعد تفويضها تحسين نوعية التعليم بصورة إجمالية، أجرت جمعية شرق أفريقيا لتتبع نوعية التعليم 
 ً (SACMEQ) مقارنة بين التحصيل العلمي للفتيات والفتيان في نهاية التعليم االبتدائي في ١٤ بلدا

في أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام ١٩٩٥. وجرت آخر مرحلتين من تقييم التعلّم في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧. 
وتظهر النتائج فوارق في أداء الفتيات والفتيان وكيفية تغيّره عبر الزمن.

ويبيّن الشكل رقم ٢٢ ميزتين بارزتين تتعلقان بالفوارق بين الجنسين في التحصيل بالنسبة للقراءة 
والرياضيات لعامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧. الميزة األولى، هي أن مجموعة البلدان التي فاق فيها أداء الفتيات في 
القراءة والرياضيات أداء الفتيان في عام ٢٠٠٠ بقيت نفس مجموعة البلدان تقريباً في عام ٢٠٠٧ – بما 

فيها سيشيل، وموريشيوس وبوتسوانا. وعلى نحو مشابه، فإن مجموعة البلدان التي فاق فيها أداء 
الفتيان أداء الفتيات في عام ٢٠٠٠ – بما فيها تنزانيا، والموزامبيق ومالوي – بقيت هي نفسها تقريباً في 

عام ٢٠٠٧. والميزة الثانية، هي أن اتجاهات الفوارق بين الجنسين في البلدان لم تكن ثابتة عبر عامي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٧ فحسب، بل بقي حجم هذه الفوارق ثابتاً أيضاً.

ممليم
داً

.٢٠٠

ة
ي 
ما

ييفي
ي

اايضها ووتفو ددعد ععب
(SACMEQ)
ننيا جن ييأفريق ييفي
تتنتائج نن ال وتظهر
للكل ككالش ننيّن ييويب
لع ييضيات ااريا ررال و
اارياض ررال و اقراءة ققال
لليل ييش ششي ييس ااها ههي ييف

فف الف أداء تتفتيان ففال
وال .٢٠٠٧ ااعام

ف و٢٠٠٧ ٢٠٠٠

الخانة رقم ٨
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كيف تقارن أداء البنات بأداء البنين عند نهاية التعليم االبتدائي؟
االختالف بين الجنسين من حيث األداء في القراءة والرياضيات في ١٥ دولة في جنوب وشرق افريقيا، من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٧

الشكل رقم ٢٢

  

  

(2000) (2007)  

(2000) (2007)

ً لبيانات العام ٢٠٠٠. تمثل المناطق ذات اللون الداكن االختالفات بين الجنسين ذات داللة إحصائية. تم ترتيب الدول حسب االختالف بين الجنسين في كل مادة استنادا مالحظات:     
ان نظام النقاط المسجلة لSACMEQ نظام موحد معتمد عن معدل لSACMEQ يساوي ٥٠٠ وعن انحراف معياري يساوي ١٠٠.

.www.sacmeq.org للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .Southern African Consortium Monitoring Education Quality (SACMEQ) .(قيد اإلعداد) Saito المصدر:    

http://www.sacmeq.org
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٥القسم

االلتحاق  فرص  اتسعت  الماضية،  األربعة  العقود  خالل 
وأفادت  مسبوقة  غير  بمعدالت  العالي  بالتعليم 

النساء  عدد  ارتفع  وباإلجمال،  ذلك.  من  النساء 
ضعف  العالي  التعليم  معاهد  في  المسجالت 

ارتفاع  أن  غير   .١٩٧٠ تقريباً منذ عام  الرجال  عدد 
عن  فكرة محدودة  م  يقدّ الطالب  وأعداد  القيد  نسب 

المهنية  المسارات  تشكيل  في  تؤثر  التي  التعقيدات 
والنساء. للرجال  التعليمية 

ويقدم هذا القسم مجموعة من المؤشرات التي تساعد 
على وضع أطر للعوامل المتنوعة التي تحدد األنماط 

بين الجنسين في التعليم العالي. ويتتبّع التوسع 
الدراماتيكي في مشاركة النساء منذ عام ١٩٧٠ ومدى 

ترابطه مع الثروة الوطنية. وباالضافة الى ذلك، يطرح هذا 
القسم األسئلة التالية: ما هي نسب الرجال والنساء 

الذين يتعلمون في الخارج؟ كيف يكون التوزيع بين 
الجنسين في التعليم العالي حسب مجاالت ومستويات 
الدراسة؟ وما هي نسبة النساء اللواتي يعملن في مجال 

والتنمية. البحوث 

اتساع فرص التعليم العالي
على الصعيد العالمي، حدثت تغيّرات هامة في التعليم 

ح الشكل رقم ٢٣ تطور  العالي منذ عام ١٩٧٠. ويوضّ
مشاركة الذكور واإلناث في التعليم العالي حسب 

االقليم. ويمثّل مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين 
لنسب القيد اإلجمالية لإلناث والذكور ويستعمل للتعبير 

عن معدالت التفاوت بين الجنسين بمقياس قابل للمقارنة 
(انظر الخانة رقم ٢).

بالتعليم  الذكور  بلغت مشاركة  السبعينات،  وفي 
العالي نسب أعلى بربع واحد على األقل من نسب 

العالم، مع استثناء ملحوظ  أقاليم  النساء في جميع 

النساء  والشرقية، حيث سجلت  الوسطى  ألوروبا 
نسب أكثر ارتفاعاً من الرجال ألكثر من أربعة عقود. 

أعلى بكثير من  بالتعليم  اإلناث  ارتفاع مشاركة  وكان 
وأمريكا  الغربية،  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  الرجال في 

الثمانينات، لحقت  أوائل  ومنذ  والكاريبي.  الالتينية 
تها  الرجال ومن ثم تخطّ النساء نسب  نسب مشاركة 

بداية  ومنذ  الغربية.  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في 
الالتينية  أمريكا  الوضع مماثالً في  أصبح  التسعينات، 
والكاريبي، ومن ثم في آسيا الوسطى منذ زمن قريب. 

القيد اإلجمالية للنساء  ارتفعت نسب   ،٢٠٠٨ وفي عام 
ل ربع واحد على األقل من نسبة الرجال في  بمعدّ

(مؤشر  الغربية  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  أقاليم:  ثالثة 
وأوروبا الوسطى والشرقية   ،(١٫٢٤ يبلغ  ل  تكافؤ معدّ

الالتينية  وأمريكا   ،(١٫٢٢ ل  المعدّ التكافؤ  (يبلغ مؤشر 
.(١٫٢٠ المعدل  التكافؤ  (يبلغ مؤشر  والكاريبي 

ل إقليمان الى تحقيق التكافؤ  وفي اآلونة األخيرة، توصّ
بين الجنسين بعد عقود من نمو قوي في مشاركة اإلناث: 

البلدان العربية، وشرق آسيا والمحيط الهادئ. لكن 
النمط يختلف في جنوب وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب 

الصحراء حيث تنخفض المشاركة اإلجمالية في التعليم 
العالي بقوة ومازالت النساء مغبونات. وتبلغ نسبة القيد 

اإلجمالية في التعليم العالي للرجال في جنوب وغرب 
آسيا ١٤٪، وهي ١٫٣ أضعاف أعلى من نسبة النساء (١١٪). 
وفي أفريقيا جنوب الصحراء، وتبلغ نسبة القيد اإلجمالية 

للرجال في التعليم العالي ٧٫٣٪ وهي أعلى بـ ١٫٥ ضعفاً 
من نسبة النساء (٤٫٨٪).

ن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء.  وفي التسعينات تحسّ
فبينما بقيت نسبة القيد اإلجمالية للنساء أقل من نصف 

نسبة الرجال بشكل متواصل خالل الفترة من ١٩٧٠ الى 
١٩٩٠ (يتراوح مؤشر التكافؤ بين ٠٫٢٥ و ٠٫٥)، استطاعت 

النساء تسجيل نسبة قيد إجمالية تعادل ثلثي نسبة 

النوع االجتماعي، والمشاركة ومجال الدراسة في 
التعليم العالي
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الرجال في عام ٢٠٠٠ (يبلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٦٨). وبقي 
المؤشر اإلقليمي للتكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي 

ل األولويات  ً منذ ذلك الحين، مما يدل على تبدّ مستقرا
لمصلحة تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي.

وتوفر الثروة الوطنية دليالً هاماً على مشاركة الرجال 
والنساء في التعليم. وباإلجمال، تتجه النساء الى متابعة 
التعليم العالي في البلدان التي تتمتع نسبياً بمستويات 

أعلى من الثروة الوطنية. ويبيّن الشكل رقم ٢٤ الصلة 

ل في نسبة القيد اإلجمالية  بين مؤشر التكافؤ المعدّ
في التعليم العالي وبين الناتج المحلي اإلجمالي للفرد. 

ً لديها بيانات الى  وتوصلت ٧ بلدان فقط من أصل ١٣٠ بلدا
تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي.

وفي البلدان التي لديها المستويات األكثر انخفاضاً في 
الثروة الوطنية تواجه النساء عقبات هامة في التعليم 

العالي، كما يبيّن الشكل رقم ٢٤. ويبلغ الناتج القومي 
االجمالي للفرد أقل من قوة شرائية معادلة لـ ٣٠٠٠ دوالر 

ق نسبة  ً لديها بيانات. وتتفوّ ً من أصل ١٣٠ بلدا في ٣٤ بلدا

ماهي اإلتجاهات العالمية في ميدان التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي؟
المؤشر المعدل للتكافؤ بين الجنسين لنسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي حسب المنطقة، 

من ١٩٧٠ الى ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٣

تشير المنطقة المظللة الى مؤشر تكافؤ بين الجنسين يتراوح بين ٠٫٩٧ و١٫٠٣ وهو ما يمثل حالة التكافؤ. يرجى المالحظة أن مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين يتطابق مع مؤشر  مالحظات:    
التكافؤ بين الجنسين حين تقل النتائج عن ٠٫٩٧ (الرجاء االطالع على الخانة رقم ٢).

قاعدة البيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٨. المصدر:    
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مشاركة الرجال في التعليم العالي على نسب النساء في 
ً من هذه البلدان. وتقع معظم هذه البلدان (٢٢ من  ٣١ بلدا

ل تشاد  ً) في أفريقيا جنوب الصحراء. وتسجّ أصل ٣١ بلدا
أعلى معدل تفاوت بين الجنسين، حيث يبلغ مؤشر التكافؤ 

ل  ٠٫١٥. ويوجد وضع مشابه لذلك في اثيوبيا (يبلغ معدّ
التكافؤ ٠٫٣١)، واريتريا (٠٫٣٢)، وغينيا (٠٫٣٤)، والنيجر (٠٫٣٤). 

ل البلدان  ً ذات الدخل المنخفض تشكّ ومن بين الـ ٣٤ بلدا
التالية استثناءات بارزة حيث تفوق نسب مشاركة النساء 
في التعليم العالي نسب الرجال: قيرغيزستان، وليسوتو 

وجمهورية مولدوفا.

وفي مناطق أخرى، يعثر على النمط ذاته في بلدان أخرى 
لديها ناتج قومي إجمالي للفرد منخفض نسبياً. وفي آسيا، 
ً في البلدان التالية: طاجيكستان  تواجه النساء تفاوتاً كبيرا

(يبلغ مؤشر التكافؤ ٠٫٤٠)، وكمبوديا (٠٫٥٤)، وبنغالديش 
(٠٫٥٥)، وأوزبكستان (٠٫٦٨)، والهند (٠٫٧٠)، وتيمور الشرقية 

(٠٫٧١)، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية (٠٫٧٨) 
ل اليمن أدنى  وباكستان (٠٫٨٥). وفي البلدان العربية، تسجّ
نسب لمشاركة النساء بالمقارنة مع الرجال (يبلغ مؤشر 

التكافؤ ٠٫٤٢). ويبلغ مؤشر التكافؤ في دجيبوتي ٠٫٦٩ بينما 
يصل الى ٠٫٨٩ في المغرب.

ويمكن الرتفاع بسيط في الثروة الوطنية أن يرتبط بوجود 
تفاوت أقل بين الجنسين. وتفوق نسب التحاق النساء نسب 

التحاق الرجال أيضاً في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي 
تتمتع بمستويات أعلى من الثروة الوطنية. وعلى سبيل 
ل لاللتحاق بالتعليم  المثال، يبلغ مؤشر التكافؤ المعدّ

العالي ١٫١٣، و١٫١٥، و١٫١٩، و١٫٢٤ في بوتسوانا، وموريشيوس، 
والرأس األخضر وناميبيا، على التوالي.

وتبلغ نسب االلتحاق اإلجمالية للنساء بالتعليم العالي 
 ً مستوى أعلى من نسب الرجال في ٩٢ من أصل١٣١ بلدا

لديها بيانات، كما يبيّن مؤشر تكافؤ معدل يفوق ١٫٠٣ (انظر 
الشكل رقم ٢٤). وتشمل هذه المجموعة بلداناً في أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية تتمتع بمستويات أعلى من الناتج 

ل  المحلي اإلجمالي للفرد. ومن ضمن هذه المجموعة، تسجّ
ل (١٫٤٨)،  إيسلندا أعلى مستوى لمؤشر التكافؤ المعدّ

مما يدل على أنه من المرجح أن عدد النساء اللواتي يتابعن 
دراستهن في التعليم العالي يفوق بمرتين تقريباً عدد الرجال. 
وفي الواليات المتحدة – ذات نظام التعليم العالي األكبر في 

هذه المنطقة والثاني على الصعيد العالمي – يبلغ مؤشر 
ل ١٫٢٩. وبين بلدان أوروبا الوسطى والشرقية،  التكافؤ المعدّ

ل تبلغ ١٫٤٧،  تتميز التفيا بأعلى قيمة مؤشر تكافؤ معدّ
ل ١٫٤١). وفي  تتبعها إستونيا (يبلغ مؤشر التكافؤ المعدّ

االتحاد الروسي – حيث نظام التعليم العالي هو األكبر في 
هذه المنطقة – يصل مؤشر التكافؤ بين الجنسين أيضاً 

الى مستوى عال يبلغ ١٫٢٦.

ويتكرر هذا النمط في أمريكا الالتينية والكاريبي. ففي 
األرجنتين والبرازيل وفنزويال، التي لديها نظم تعليم عالي 

ل على التوالي  كبيرة نسبياً، يبلغ مؤشر التكافؤ المعدّ
١٫٣٤، و١٫٢٣، و١٫٤١. مما يدل على أن نسب مشاركة الرجال 
هي أقل بمقدار الثلث، والربع، والخمسين على التوالي عن 
نسب النساء. وتشارك اإلناث في التعليم العالي أكثر من 

الذكور في بلدان ذات نظم تعليم عالي صغيرة نسبياً. 
ل في جزر كايمان، وبرمودا،  ويتخطى مؤشر التكافؤ المعدّ

وجامايكا، وسانت لوسيا ١٫٥٠.

وتوجد استثناءات ملحوظة بين البلدان التي تحظى 
بمستوى عال من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

ق  (أي قوة شرائية معادلة لـ ١٠.٠٠٠ دوالر). ويستمر تفوّ
عدد الرجال على عدد النساء في التعليم العالي في قبرص 

واليابان، وماكاو (الصين)، وجمهورية كوريا، وتركيا (انظر 
الشكل رقم ٢٤). ومع أن جمهورية كوريا تمكنت من 

التوصل الى التكافؤ بين الجنسين من حيث عدد خريجي 
التعليم الثانوي العالي (انظر الجدول اإلحصائي رقم ٧)، 
فإن مشاركة اإلناث في التعليم العالي منخفضة نسبياً 

عند مقارنتها بمشاركة الذكور (يبلغ مؤشر التكافؤ 
ل النساء اثنين فقط من كل خمسة طالب  ٠٫٦٩). وتشكّ
في التعليم العالي. ويمكن تفسير عدم التوازن هذا في 

جمهورية كوريا بطريقة تفكير المجتمع التقليدية تجاه 
النساء (منظمة التعاون والتنمية، ٢٠٠٩). ولمعرفة 

األسباب وراء سعي نساء أقل من الرجال الى التعليم 
العالي في بلدان تتوفر فيها موارد وفرص أكبر، تدعو 

الحاجة الى معرفة الظروف المحيطة.

وتلقي األبحاث التجريبية الضوء على ثالثة عوامل الرتفاع 
نسب مشاركة النساء في التعليم العالي. أوالً، يتطلب 

الصعود في طبقات المجتمع مستويات أعلى من الدراسة 
(تاكيي – أمواكو (Takyi-Amoako)، ٢٠٠٨). ثانياً، يؤدي 

بلوغ مستويات أعلى من التعليم الى تحقيق عائدات للفرد 
على شكل معدالت أعلى للدخل بالرغم من أنه من أجل 

حصول النساء على وظائف ذات مرتّب مماثل للرجال يجب 
عليهن التعلّم لعدد سنوات أكثر من الرجال – ويتواجد 

هذا النمط في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء. 
ً، جرى بشكل مستمر نشر األفكار بشأن موضوع  وأخيرا

المساواة بين الجنسين عبر البلدان.
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وعندما تتوصل النساء إلى االلتحاق بالتعليم العالي 
تتجهن إلى تجاوز الرجال في الدرجات والتقييم 

وإتمام الشهادات (جيكوبز (Jacobs)، ١٩٩٦، بوشمان 
(Buchmann) وآخرون، ٢٠٠٨). وينبغي النظر إلى نمو 
ر إيجابي، خاصة في ضوء اآلثار  مشاركة النساء كتطوّ

الجانبية المفيدة لألفراد، واألسر والمجتمعات.

ً للنساء  وليست اإلحصاءات التي تبيّن تمثيالً زائدا
في التعليم العالي بالضرورة نتيجة إجراءات إيجابية 

لمصلحتهن، بالنظر لندرة هذا النوع من التشريع. 
ر القيم والمواقف المتعلقة  فهي تبيّن إلى حد ما تغيّ

بدور وتطلعات النساء في المجتمع نتيجة إرث التغيير 

االجتماعي والحركات النسائية التي ظهرت على الصعيد 
العالمي في الستينات والسبعينات. كما أنها تشير أيضاً 
إلى وجود بدائل مختلفة للرجال في القوى العاملة أو إلى 

وجود عوائق هيكلية تمنعهم من المشاركة في نظام 
التعليم العالي.

وفي الواقع لم يترجم التمثيل الزائد للنساء في التعليم 
العالي لغاية اآلن في تمثيل متناسب في سوق العمل 

أو في الوصول إلى مراكز قيادية ومراكز صنع القرار 
(منظمة التعاون والتنمية، ٢٠١٠، برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، ٢٠٠٩). والمثال البارز على ذلك هو جامعة 
ليسوتو الوطنية، حيث تشكل النساء أكثر من ٧٠٪ من 
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للمزيد من المعلومات عن مؤشر التكافؤ المعدل بين الجنسين، الرجاء االطالع عن الخانة رقم ٢. مالحظة:    
المؤشر المعدل للتكافؤ بين الجنسين نسبة لمعدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي: معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ٨. أما بالنسبة لمتوسط  المصادر:    

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد: البنك الدولي.

كيف ترتبط الثروة الوطنية بالتكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي؟
المؤشر المعدل للتكافؤ بين الجنسين لنسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي ومتوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٤
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الطالب، ومع ذلك يشغل الرجال المناصب اإلدارية العليا 
في الجامعة. ويعثر على هذا النمط من هيمنة الرجال 

على المناصب اإلدارية عبر بلدان عديدة، مما يعني أن 
لوجود النساء المتزايد في التعليم العالي تأثير أقل على 

مستوى سوق العمل.

التاريخية على صياغة  الظروف  وباإلجمال، تساعد 
التعليم  المشاركة في نظم  وأنماط  التعليمية  الفرص 

في الداخل والخارج على حد سواء (انظر الخانة رقم ٩). 
للتعليم  العائدة  بالتوقعات  التكهن  يؤثر على  ومما 

األكاديمية  والمقدرة  األسرة،  أيضاً، خلفية  العالي 
إيجابية تجاه  فوجود مواقف  الدراسة.  والمواقف تجاه 

التعليم  توقعاتهن من  يزيد من  الفتيات  الدراسة عند 
الوطنية بشأن  األبحاث عبر  وتبيّن  الفتيان.  أكثر من 

توقعات التعليم العالي بأن األمر ال يعني أن توقعات 
العالي  التعليم  إلى  بالنسبة  الفتيان منخفضة 

(باستثناء الواليات المتحدة)؛ ولكن في مقابل ذلك، فإن 
الفتيان  توقعات  ترتفع بشكل أسرع من  الفتيات  توقعات 

(ماكدانييل  العالي  بالتعليم  التحاقهن  وكذلك   –
(McDaniel)، ٢٠١٠). ومن المرجح أنه في البلدان التي 
الفتيات  تتوقع  العالي بسرعة،  التعليم  فيها نظم  تنمو 

يرفعن من  وبالتالي  العالي  التعليم  توفر فرص أكبر في 
الخاصة. توقعاتهن 

فرص النساء والرجال في الدراسة في الخارج

كان حوالي ٣ ماليين طالباً ملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خارج بلدانهم األصلية في عام ٢٠٠٨، 
وشكلت النساء نسبة ٤٩٪ منهم.

وتوفر بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء معلومات قيّمة بشأن الفرص المختلفة المتاحة للرجال 
والنساء. والجدير بالمالحظة أن تغطية هذه البيانات محدودة ألنها تستند إلى معلومات متاحة مقدمة 

من خمسة بلدان رئيسية مضيفة – أستراليا، وكندا، وفرنسا، وأفريقيا الجنوبية، والمملكة المتحدة. 
واستضافت هذه البلدان ٣٢٪ من حركية الطالب الدولية في العالم في عام ٢٠٠٨.

ويقارن الشكل رقم ٢٥ بين نسبة النساء اللواتي درسن في الخارج ونسبة اللواتي مكثن في نظم 
التعليم العالي اإلقليمية. وكانت النساء في جنوب وغرب آسيا األقل حظاً في الدراسة في الخارج، إذ 

لن نسبة ٢٧٪ من حصة اإلقليم في الحركة الطالبية. ومن المرجح أيضاً أن تبقى النساء في البلدان  شكّ
العربية في بلدهن األصلي، إذ يشكلن نسبة ٤٦٪ من طالب اإلقليم بالمقارنة مع ٣٤٪ من حصة اإلقليم 

في الحركة الطالبية.
وفي المقابل، فإن متابعة النساء الدراسة في الخارج هي األكثر ترجيحاً في أوروبا الوسطى والشرقية إذ 
يشكلن نسبة ٦٥٪ من طالب اإلقليم في الخارج ونسبة ٥٥٪ من طالب اإلقليم. ويوجد وضع مشابه في 
شرق آسيا والمحيط الهادي حيث تبلغ حصة النساء من طالب اإلقليم في الخارج (٥٣٪) وهي أعلى من 

ل النساء أيضاً أكثر من نصف الطالب في الخارج في وسط  حصتهن من الطالب المحليين (٤٩٪). وتشكّ
آسيا (٥١٪)، وأمريكا الالتينية والكاريبي (٥٢٪)، وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية (٥٤٪).

ويبيّن الشكل رقم ٢٦ نسبة النساء من الطالب في الخارج في بلدان مختارة. وعلى العموم، من المرجح أن 
تدرس النساء في الخارج في البلدان التي لديها معدالت عالية لمشاركة اإلناث في التعليم العالي. ففي 
ناميبيا على سبيل المثال، تشكل النساء ست من كل عشرة طالب يدرسون في الخارج وأكثر من نصف 
طالب التعليم العالي المحليين (٥٧٪). ولكن في باكستان، تشكل النساء ٤٥٪ فقط من طالب التعليم 

العالي في اإلقليم و١٦٪ من الطالب في الخارج. وفي الهند – التي ترسل بالعدد األكبر من الطالب الى 
ل النساء ٣٩٪ و٢٧٪ من الطالب في اإلقليم وفي الخارج على التوالي. الخارج بعد الصين – تشكّ
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بيانات كندا تشير إلى العام ٢٠٠٦.  مالحظات:   
ً إلى مجموع عدد الطالب المتنقلون الذين درسوا في أستراليا وكندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. استنادا  *  

 ،"Statistics Canada" :كندا ،"Employment and Workplace Relations" ،معهد اليونسكو لإلحصاء، قاعدة البيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء؛ أستراليا: إدارة التعليم المصدر:    
."Higher Education Statistics Agency" :فرنسا: وزارة التعليم، جنوب أفريقيا: إدارة التعليم، المملكة المتحدة

(%
)

 
(%

)

كيف يقارن عدد النساء اللواتي يدرسن في الخارج مع أولئك اللواتي يدرسن محليا؟
نسبة الطالبات المتنقالت في أستراليا وكندا وفرنسا وأفريقيا الجنوبية والمملكة المتحدة مقارنة مع القيد لدى اإلناث حسب 

المنطقة، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٥

ماهي نسبة الطالبات المتنقالت؟
النسبة المئوية للطالبات المتنقالت في استراليا وكندا وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة حسب البلد األصلي، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٦

تم اختيار البلدان التي لديها أكثر من ٥٠٠٠ طالب متنقل ويتوجه أكثر من ثلثهم إلى الدول الخمسة المضيفة المذكورة. مالحظات:   
استنادا عن مجموع عدد الطالب المتنقلون الذين درسوا في أستراليا وكندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.   *  

الرجاء اإلطالع عن الشكل رقم ٢٥. المصدر:   
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الفوارق بين خريجي التعليم العالي من 
الجنسين حسب مجال الدراسة

ل تفضيل النساء والرجال لميادين دراسة  يتشكّ
محددة في مجال التعليم العالي من خالل تاريخهم 

الشخصي ووقائع حياتهم اليومية فضالً عن ظروفهم 
ر الخيارات الدراسية والمهنية  وأفضل ما يفسّ المادية. 
المتغيّرات على  نتاج للتفاعل بين  أنها  المستقبلية هو 

والوطني)،  الدولي  المستويين  (على  الكلّي  المستوى 
بالمؤسسات  (المرتبطة  المتوسط  المستوى  وعوامل 

الكلّي  المستوى  والقوى على  التعليمية)  والميادين 
(التأثيرات الفردية واألسرية)، التي تؤثّر على الخيارات 

للرجال والنساء، وبالتالي العمل  "مناسبة"  الـ  الدراسية 
المرغوب الذي يجري السعي من أجله.

ويبيّن الشكل رقم ٢٧ مدى االختالف في تركيبة النوع 
االجتماعي حسب مجال الدراسة عند مجمل الطالب 

الخريجين. كما يبيّن بيانات التخرّج العائدة ألربعة مجاالت 
تعليم واسعة بالمقارنة مع تركيبة النوع االجتماعية 

إلجمالي عدد الخريجين (انظر الجدول اإلحصائي رقم ١١).

وبوجه اإلجمال، يفوق عدد النساء عدد الرجال بين خريجي 
ً لديها بيانات (انظر  التعليم العالي في ٧٦ من أصل ٩٧ بلدا
الشكل رقم ٢٧). وهناك على األقل أنثيين خريجتين لكل 

خريج ذكر في البلدان التالية: التفيا حيث بلغت النساء 
نسبة ٧٢٪ من خريجي التعليم العالي في عام ٢٠٠٨، وأنغيال 

(٩١٪)، والبحرين (٦٨٪)، وبربادوس (٧٤٪)، وأستونيا (٦٩٪)، 
وغويانا (٧٠٪)، وهنغاريا (٦٧٪)، وليتوانيا (٦٧٪)، وميانمار 

(٧٠٪)، وقطر (٦٧٪)، وأوروغواي (٦٩٪).

ويُعثر على نمط عكسي في أثيوبيا حيث تبلغ حصة 
النساء ١٩٪ من خريجي التعليم العالي. وهذه هي حال 
بوركينا فاسو (٢٠٪)، وكمبوديا (٢٧٪)، وموريتانيا (٢٦٪)، 

والمغرب (٣٢٪).

ومن بين المجاالت الواسعة األربعة المبينة في الشكل 
رقم ٢٧، يُعتبر مجال التعليم األكثر شعبية بين النساء، 

ويبدو أنهن تسيطرن عليه في معظم البلدان. وبالمقابل، 
فاألقل ترجيحاً أن تتخرّج النساء في ميادين الهندسة 

والصناعات اإلنتاجية والبناء.

وفي جميع البلدان الـ٨٠ التي لديها بيانات، كان عدد الرجال 
المتخرجين في مجاالت الهندسة والصناعات اإلنتاجية 

والبناء أكبر بكثير من عدد النساء في عام ٢٠٠٨. وفي بلدان 
مثل البحرين، وهنغاريا، والتفيا، وليتوانيا، وغويانا تشكل 

النساء ثلثي خريجي التعليم العالي ولكنهن يشكلن ثلث 
الخريجين أو أقل في مجال الهندسة والصناعات اإلنتاجية 

والبناء.

وتظهر هيمنة الخريجين الذكور في مجاالت الهندسة 
والصناعات اإلنتاجية والبناء في معظم البلدان (٦٠) كما 
هو مبيّن في الشكل رقم ٢٧. وتُعتبر األوروغواي ومنغوليا 
من أقرب البلدان لتحقيق توازن بين الجنسين في العلوم 

المتصلة بالهندسة. وحتى في بلدان متقدمة مثل ألمانيا 
واليابان والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا 
تبلغ حصة النساء واحد من عشرة إلى واحد من خمسة 

من الخريجين فقط في هذا المجال. وينطبق هذا النمط 
أيضا على البلدان ذات المستويات المنخفضة لمشاركة 
المرأة في التعليم العالي. وفي أثيوبيا مثال، تبلغ النساء 

نسبة ١٩٪ من خريجي التعليم العالي بصفة عامة 
ونسبة ١٤٪ ممن حصلوا على شهادة في العلوم المتصلة 

بالهندسة.

ومن الواضح أن مجال التعليم هو مجال الدراسة األكثر 
شيوعاً بالنسبة للنساء. ومن المرجح أن تتخرج النساء في 

ً لديها بيانات. وفي  مجال التعليم في ٦٢ من أصل ٨٠ بلدا
عام ٢٠٠٨ كان ٩ من أصل ١٠ خريجين في مجال التعليم 

من النساء في برمودا (١٠٠٪)، واستونيا (٩٤٪)، وأرمينيا 
(٩٤٪)، وكرواتيا (٩٤٪)، ولبنان (٩٢٪)، ورومانيا (٩٢٪)، وصربيا 

(٩٠٪)، واإلمارات العربية المتحدة (٩٢٪).

ولكن توجد بالطبع استثناءات لهذه األنماط. وبهذه 
الحاالت، تعكس تركيبة النوع االجتماعي في مجال 

التعليم، بشكل أكثر وثوقاً، األنماط العامة للمشاركة 
بالتعليم العالي. ففي المغرب مثالً، تشكل النساء نسبة 

٣٢٪ من مجموع الخريجين من التعليم العالي و٣٨٪ من 
الطالب خريجي مجال التعليم. ونجد حاالت مماثلة في 

كل من بروناي دار السالم، وكمبوديا، وأثيوبيا، وناميبيا، 
وسوازيالند.
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كيف يختلف التوزيع النسبي حسب الجنس عند خريجو التعليم العالي من مجال دراسة إلى آخر؟
نسبة النساء من مجموع عدد خريجي التعليم العالي في مجاالت دراسة مختارة حسب الدولة، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٧

معهد اليونسكو لإلحصاء، الجدول اإلحصائي رقم ١١. المصدر:   
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وإذا كان التفضيل ظاهر بوضوح حسب النوع االجتماعي 
في مجال التعليم ومجاالت الهندسة والصناعات 

اإلنتاجية والبناء، فانماط التفضيل مختلطة في مجاالت 
العلوم والعلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون. 
ويعرض الجدول رقم ٣ النسبة المئوية للخريجات من 

النساء في المجاالت الواسعة للعلوم والعلوم االجتماعية 
واألعمال التجارية والقانون والمجاالت الفرعية المرتبطة 

بها. ومن ضمن مجال العلوم الواسع، كان من الواضح 
في جميع المناطق أن النساء تتخرجن في مجال العلوم 

الحياتية أكثر من الرجال. وفي الدول العربية، تشكل 
النساء ما يقارب ثالثة أرباع مجموع الخريجين في هذا 

المجال الفرعي.

ويتخرج الرجال بأعداد أكبر بكثير من النساء من مجال 
المحاسبة الفرعي في جميع المناطق. وحققت النساء في 

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أدنى نسبة مئوية (٢١٪) 
للتخرج في مجال المحاسبة. وفضالً عن ذلك، شهدت هذه 
المنطقة أيضاً أدنى نسبة مئوية لتخرّج النساء في مجال 

العلوم الفيزيائية (٤٣٪) ومجال الرياضيات واإلحصاءات 
(٤٨٪). وفاق عدد النساء عدد الرجال في هذين المجالين 

الفرعيين في مناطق أخرى فيما عدا آسيا الوسطى، حيث 
بلغت النساء نسبة ٤٤٪ من الخريجين في مجال العلوم 

الفيزيائية.

وفي مجال العلوم االجتماعية تفضل النساء مجال 
الصحافة واالعالم أكثر من الرجال وتشكلن أكثر من ثالثة 

أخماس الخريجين في هذا المجال الفرعي. ويُعثر على 

نمط مماثل في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية، 
حيث تمثّل النساء اثنين من كل ثالثة خريجين في هذا 

المجال الفرعي.

وباإلجمال، يمثل مجال األعمال التجارية واإلدارة البرنامج 
األكثر شعبية في معظم البلدان (انظر الجدول اإلحصائي 

رقم ١١) وفي الدول العربية وفي آسيا الوسطى، يزيد عدد 
الرجال على عدد النساء في هذا الميدان الفرعي، والعكس 

صحيح بالنسبة ألقاليم أخرى. ومن المرجح كذلك أن 
يفوق عدد الخريجين من النساء عدد الرجال في مجال 

القانون في جميع المناطق، فيما عدا آسيا الوسطى.

التوجه من التعليم العالي نحو االحتراف في 
مجال البحوث

من المسلّم به تقريباً على الصعيد العالمي اليوم أن 
االبداع هو أحد المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي 

ل  والحد من الفقر. وبما أن البحوث والتطوير تشكّ
أحد العناصر الرئيسية لالبتكار، فمن المهم أن نلقي 

نظرة نقدية على تركيبة النوع االجتماعي لقوة العمل 
المنخرطة في مجال البحوث.

وللقيام بتحليل تركيبة النوع االجتماعي في االنجازات 
األكاديمية على أعلى مستويات التعليم، يجري استخدام 

البيانات التربوية لمعهد اليونسكو لإلحصاء فضالً عن 
مؤشرات العلم والتكنولوجيا الرئيسية (التي ينتجها 

معهد اليونسكو لإلحصاء أيضاً). ويُعرّف الباحثون بأنهم 

الجدول رقم ٣: كيف يختلف التوزيع بين الجنسين عند الخريجين حسب مجال الدراسة؟
نسبة الخريجات في مجاالت العلوم والدراسات اإلنسانية، األعمال التجارية والقانون حسب المنطقة, ٢٠٠٨

المجموعة والمجال  

المنطقة

الدراسات اإلنسانية، األعمال التجارية والقانونالعلوم

علوم الحياة
العلوم 

الفيزيائية
الرياضيات 
المعلومانيةواإلحصاء

العلوم 
اإلجتماعية 
والسلوكية

الصحافة 
واإلعالم

ألعمال التجارية 
القانونواإلدارة

51736159335369584255الدول العربية

53684460394146604334آسيا الوسطى

40604348215764635359أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

41675153315770615652أمريكا الالتينية و الكاريبي

47705453296162696158أوروبا الوسطى و الشرقية

48605862295356645251شرق آسيا و المحيط الهادىء

لم يتم تقديم المتوسطات اإلقليمية لمنطقة جنوب وغرب اسيا من أجل نسبة اإلجابة الضعيفة. مالحظات: 
تمثل المناطق المظللة من الجدول المجاالت ذو نسبة التخرج أعلى لدى النساء.

المصدر:  قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.
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ر أو إبداع معرفة ومنتجات  احترافيون يعملون على تصوّ
وعمليات وأساليب ونظم جديدة. وهم معنيون أيضاً بإدارة 

هذه المشاريع.

وعلى الرغم من بلوغ النساء مجاالً أفضل لاللتحاق 
بالتعليم العالي، فما زلن يواجهن عوائق كبيرة عند 

ارتقائهن السلّم التعليمي لالحتراف المهني في مجال 
األبحاث. ويبيّن الشكل رقم ٢٨ تركيبة المتخرجين على 

مختلف المراحل في التعليم العالي والمستخدمين 
منهم كباحثين. وهناك توازن على الصعيد العالمي بين 
الجنسين على مستوى البكالوريوس (مستوى إسكد ٥أ 

الدرجة األولى) حيث يبلغ الرجال نسبة ٥١٪ والنساء نسبة 
٤٩٪ في معظم البلدان الـ ١٠١ التي لديها بيانات. ومن 
ح أن تكون النساء أكثر ميالً من الرجال لمتابعة  ثم، يرجّ

الشهادة الجامعية الثانية، مما يمثّل نسبة ٥٦٪ من 
المتخرجين من برامج الماجستير (مستوى إسكد ٥أ 

الدرجة الثانية). ولكن العكس يكون صحيحاً في المستوى 
األعلى – حيث يبلغ الرجال نسبة ٥٦٪ من المتخرجين 

من برامج الدكتوراه (مستوى إسكد ٦)، و٧١٪ من مجموع 
الباحثين.

ص البيانات اإلقليمية  ويمكن بلوغ منظور أكثر دقة بتفحّ
الواردة في الشكل رقم ٢٩. ففي منطقتين – أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية وكذلك في أوروبا الوسطى 

والشرقية – يفوق عدد النساء عدد الرجال الى حد بعيد 
بين الخريجين حاملي الشهادات الجامعية وشهادات 
الماجستير، ولكن هذا النمط ال يستمر على مستوى 

شهادة الدكتوراه.

ونجد نمطاً مختلفاً في اإلقليمين اللذين لديهما توازن 
بين الجنسين على مستوى البكالوريوس: آسيا الوسطى 
(نسبة ٤٩٪ من الخريجات)، وشرق آسيا والمحيط الهادي 

(٤٨٪). ومع ذلك وفي كلتا الحالتين، هناك انخفاض 
في نسب الخريجين من اإلناث على مستوى شهادتي 

الماجستير والدكتوراه.

وتوجد في أمريكا الالتينية والكاريبي حالة فريدة من 
نوعها. إذ تشكل النساء نسبة ٦٠٪ من خريجي الجامعات 

(البكالوريوس). وتنخفض هذه النسبة الى ٤٧٪ بالنسبة 
الى شهادة الماجستير. ومن ثم، هناك ارتفاع طفيف في 

مشاركة النساء، إذ يبلغن نسبة ٤٩٪ من مجموع خريجي 
شهادة الدكتوراه.

إلى أي مدى تواصل النساء الدراسة إلى أعلى مستويات التعليم وميدان البحوث؟
نسبة الخريجات والخريجين في التعليم العالي حسب مستوى البرنامج وهؤالء الذين يعملون كباحثين، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٨

الخريجون: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء؛ الباحثون: المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية، الشبكة اإلقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا بالنسبة  المصدر:  
لدول اإلتحاد األوروبي ودول أمريكا الالتينية والكاريبي التي تنتمي الى منظمة التعاون والتنمية. مصدر بيانات الباحثين في كل الدول األخرى: مسح التعليم والتكنولوجيا لمعهد اليونسكو لإلحصاء.

(%
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الفجوة بين الجنسين في مجال البحث 
(R&D) والتطوير

تشكل النساء نسبة ٢٩٪ من الباحثين في العالم. 
ويقدم الشكل رقم ٣٠ خريطة للعالم تبيّن الفجوات بين 

ً لديها بيانات. ففي ٣٧٪ من هذه  الجنسين في ١٢١ بلدا
البلدان، تمثل النساء أقل من ثلث مجموع عدد الباحثين. 

وبلغت نسبة ١٥٪ من البلدان فقط التكافؤ بين الجنسين. 
ويفوق عدد النساء الباحثات عدد الرجال في عشرة 

بلدان فقط (٨٪ من مجموع البلدان التي لديها بيانات) 
وهي: األرجنتين، وأذربيجان، والرأس األخضر، وجيورجيا، 

وكازاخستان، والتفيا، وليسوتو، وميانمار، والفلبين وفنزويال 
(معهد اليونسكو لإلحصاء، سنة ٢٠١٠).

ووفقاً للبيانات المقدمة في الشكل ٣٠، تتمتع أمريكا 
الالتينية والكاريبي بأعلى حصة (٤٦٪) من النساء 

الباحثات. مما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ ٢٩ بالمائة. 
ولدى كمنولث الدول المستقلة أيضاً نسبة عالية نسبياً 
من النساء الباحثات، تبلغ ٤٣٪، تليها أوروبا وأفريقيا (٣٣٪) 
(معهد اليونسكو لإلحصاء، سنة ٢٠١٠). ولدى آسيا أدنى 

مستوى من المشاركة النسائية، اذ تبلغ النساء نسبة ١٨٪ 
فقط من الباحثين.

ر انخفاض عدد الباحثين بين  ومن بين العوامل التي تفسّ
النساء، باألخص في المراكز العليا، توازن العمل – الحياة، 

والقوالب النمطية لكال الجنسين، وقياس األداء ومعايير 
الترقية، واإلدارة، ودور الباحثين في المجتمع (اليونسكو، 

سنة ٢٠٠٧؛ معهد اليونسكو لإلحصاء، ٢٠٠٦ب).

وإلى جانب كون النساء ناقصات التمثيل، غالباً ما 
ً أقل من  تتلقى العامالت منهن في مجال األبحاث أجرا

الرجال المساوين لهن بالكفاءة، وتستفدن أقل من 
الترقيات، وتتجمعن على مستوى المراتب الدنيا للنظام 
العلمي (اليونسكو، سنة ٢٠٠٧). وهذا يعني أن البلدان 

ال تستفيد من هذه الطاقة البشرية الكامنة، األمر 
الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على االبتكار، وبالتالي 
على النمو االقتصادي والحد من الفقر. ومن شأن زيادة 

مشاركة النساء، ومساهمتهن والتحاقهن بمجال العلم 
والتكنولوجيا أن يشكل عامالً أساسياً في الحد من الفقر، 

وخلق فرص للعمل وزيادة اإلنتاجية الزراعية والصناعية 
(اليونسكو، سنة ٢٠٠٧).

إلى أي مدى تواصل النساء الدراسة إلى أعلى مستويات التعليم العالي؟
نسبة الخريجات في التعليم العالي حسب مستوى البرنامج والمنطقة، ٢٠٠٨

الشكل رقم ٢٩

لم يتم تقديم المعدالت اإلقليمية لكل من منطقة البلدان العربية وجنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء نتيجة لمعدالت هذه المناطق. مالحظة:    
قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. المصدر:    

(%
)



79

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

ما هي نسبة النساء الباحثات من مجموع الباحثين؟
نسبة النساء من مجموع الباحثين، ٢٠٠٧ أو أحدث سنة متاحة

الشكل رقم ٣٠

تستند هذه البيانات إلى أرقام مطلقة باستثناء بيانات الهند والكونغو حيث يستند عدد الباحثين إلى العدد المكافىء من الباحثين المتفرغين. مالحظة:    
قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. المصدر:  
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بوصفه حقاً من حقوق  بالتعليم  بالحق  القبول  يتزايد 
االتجاهات  إلى  النظر  وبمجرد  اإلنسان األساسية. 

المشاركة  االجتماعي على صعيد  النوع  تكافؤ  في 
التعبئة  بأن  التأكيد  ر بعض  يوفّ المناطق  بالدراسة عبر 

قد كان  للفتيات  األساسي  التعليم  لدعم  العالمية 
المؤتمر  وقد طبع  النسبي.  التغيير  لناحية  تأثير  له 

 (Jomtien) قد في جومتيين  عُ الذي  للتعليم  العالمي 
بداية دعم دولي مكثف لتعليم  بتايالند عام ١٩٩٠ 

ومن شأن هذه األعمال، فضالً عن االنتشار  الفتيات. 
التقدم  أن يدعم  العالمي لقواعد حقوق االنسان 

بالتعليم  المشاركة  في  الجنسين  بين  التكافؤ  باتجاه 
االبتدائي.

وبينما توجد سياسات عالمية واضحة المعالم ومعتمدة 
على نطاق واسع، مثل التعليم للجميع واألهداف 

اإلنمائية األلفية، التي تهدف الى تحسين ظروف المرأة 
وتعليم الفتيات، فإن السياسات الوطنية أو سياسات 

ً ما تتناول العقبات البنيوية التي  التعليم المحلية نادرا
تعترض سبيل المساواة بين الجنسين في االلتحاق 

بالتعليم ونواتجه (تيسي (Teese) وآخرون، ٢٠٠٧). ومن 
شأن الفشل في تناول السياق السياسي والحقائق 

االقتصادية الكلية التي تعترض خيارات السياسة 
التعليمية أن يختزل السياسات الى مجرد اعالنات نوايا 

عوض أن تكون احتماالت قوية.

وقد تبيّن لدوالر وغاتي (Dollar and Gatti) (سنة 
١٩٩٩) على سبيل المثال – باالستناد إلى دراسة تناولت 

ً وغطت أربع فترات خماسية – أن السياسات  ١٢٧ بلدا
التي تشجع نمو الدخل الفردي تؤدي بشكل واضح الى 

قدر أكبر من المساواة بين الجنسين من سياسات 
مراعية للنوع االجتماعي فقط. ونتيجة لذلك، تدعو 

الحاجة الى سياسات متعددة القطاعات، وباألخص تلك 
التي تؤثر على الجوانب االقتصادية. وتبيّن استنتاجات 

سياسات التعليم الوطني والنوع االجتماعي

دوالر وغاتي أنه اذا كان األهل يعتبرون أن إتمام الدراسة 
يؤدي الى فرص للعمل، فإنهم سيعتبرون التعليم 

ً أكثر منه مصاريف يتكبدونها على أبنائهم  استثمارا
وبناتهم.

ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه السياسة 
التعليمية مواجهة أيديولوجيات النوع االجتماعي في 

المدرسة والمجتمع على حد سواء. فالمسائل المتعلقة 
بالمحتوى من المعرفة والخبرة المدرسية تحظى باهتمام 

قليل، وبالتالي ومن ثم ال تجري معالجة طبيعة التفاعل 
بين النوع االجتماعي والدراسة. فالمدارس هي أبعد ما 

س والمراعي لموضوع  تكون عن توفير التعليم المتحسّ
النوع االجتماعي، إما من خالل المنهاج التعليمي الرسمي 

أو من خالل الممارسات اليومية في الصفوف. وقد جرى 
اإلقرار بقوة المنهاج الدراسي المستترة كأداة مؤثرة على 

سلوكية وقيم الطالب، ومن ثم على تشكيل هويات النوع 
االجتماعي. ويقدم األقران رسائل متكررة – غالباً ما تأخذ 
شكل الحفاظ على حدود النوع االجتماعي – مما يجعل 

المدارس مواقع قوية للتنشئة االجتماعية. ولن يكون 
باإلمكان تغيير التأثيرات المستمرة للتجربة المدرسية 

بمجرد توسيع نطاق االلتحاق بالمدرسة.

النوع االجتماعي وسياسة التعليم
على الرغم من أن النوع االجتماعي قد أصبح مرئياً أكثر 
فأكثر في الخطاب الرسمي والسياسة العامة، "يبقى 

العديد من المبادرات من أجل تعليم النساء والفتيات ومن 
ً الى الموارد المالئمة،  أجل المساواة بين الجنسين مفتقرا

سواء من الناحية المالية أو من ناحية القدرة واألفكار 
والوقت" (أنترهلتر (Unterhalter)، ٢٠١٠). وباالضافة 
الى ذلك، فإن االتجاه الى رؤية مسائل النوع االجتماعي 
في مجال التعليم كمجرد مسألة التحاق بالمدرسة، 

يمكن أن يؤدي بالبعض الى االستنتاج بأن تحقيق التكافؤ 
في نسب القيد بين الجنسين يعني أن الالمساواة بين 
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الجنسين قد زالت. ويُعتبر تنامي حضور الفتيات والنساء 
في التعليم في بعض األحيان بأنه داللة على أن الفتيان 
هم اآلن "في خطر"، ولكن وجهة النظر هذه ال تعكس 

دائماً حاالت الالمساواة األكثر اتساعاً في توزيع المنافع 
والمراكز في المجتمع.

إال أن بعض التقدم قد تحقق. فقد أزال عدد كبير من 
البلدان الصور النمطية للنوع االجتماعي من كتبها 

المدرسية، رغم أنها الزالت تحتوي على أمثلة ذكورية 
طاغية (منيوز (Munoz)، ٢٠٠٦). وتُطرح قضايا النوع 

االجتماعي اليوم في أثناء وضع الخطوط التوجيهية 
للمناهج الدراسية ـ ففي البرازيل مثالً تنطوي المعالجة 

ب بالتنوع  الدقيقة للنوع االجتماعي على مراجع ترحّ
في السلوكيات الذكورية والنسائية (فيانا وانبيهوم 

(Vianna and Ubehaum)، ٢٠٠٦). وتقوم بلدان 
عديدة بتطوير خطط تربوية وطنية تراعي قضايا النوع 

االجتماعي. ومع ذلك، فقد بيّنت دراسة لـ ٤٤ خطة 
هم بأنها  وطنية تحمل عنوان التعليم للجميع ـ التي تفُ

بيانات إعالن نوايا وال تمثل إنجازات فعلية ـ أن الفتيات 
مستهدفات في ثلث هذه الخطط تقريباً (المعهد 

.(٢٠٠٩ ،(IIEP) الدولي للتخطيط التربوي

وتستخدم بعض البلدان تحويالت نقدية وعالوات 
مشروطة لتشجيع مشاركة الفتيات بالدراسة. 

وتقدم التحويالت النقدية دعماً مالياً متواضعاً لألسر 
التي ترسل أطفالها الى المدرسة. ومعظم هذه 
البرامج موجه نحو جميع األطفال ولكن بعضها 

يعطي األولوية للفتيات. وفي المكسيك، يقدم برنامج 
Opportunidades (الفرص) مرتبات أعلى للفتيات من 

الفتيان ومرتبات أعلى للتعليم االبتدائي من التعليم 
الثانوي. ويصل برنامج الفرص اآلن الى ثلث اجمالي األسر 

الريفية في المكسيك كما يوفر أيضاً خدمات صحية 
وغذائية. وبالنسبة للتعليم، فقد تم االبالغ بأن أوسع 

التأثيرات نطاقاً كانت بالنسبة لألطفال الذين يلتحقون 
بالمدرسة الثانوية ـ اذ بلغت النسبة المئوية للزيادة في 

القيد أكثر من ٢٠٪ للفتيات و١٠٪ للفتيان (سكوفياس 
.(٢٠٠٥ ،(Skofias)

ويؤدي استمرار الجهود في بنغالديش من خالل برنامج 
عالوات التعليم الثانوي للفتيات، إلى تمكين األسر 

الريفية أيضاً من استثمار المزيد في دراسة بناتها. وقد 
نجح هذا البرنامج الذي طبِّق على صعيد البالد بأكملها، 

والذي يعمل منذ عام ١٩٩٤ ويغطي الصفوف من السادس 
الى الثاني عشر، في زيادة التحاق الفتيات بالدراسة، 

ر وزيادة عدد النساء  والتقليل من الزيجات في عمر مبكّ
المستخدمات في وظائف ذات دخل أكثر ارتفاعاً (خاندكر 

(Khandker) وآخرون، ٢٠٠٣).

وفي رواندا، تقوم عضوات في البرلمان بمراجعة التمويل 
بالنسبة إلى النوع االجتماعي في التعليم. وفي جمهورية 

تنزانيا المتحدة، استمرت شبكة النوع االجتماعي في 
العمل بنشاط، على مدى أكثر من ١٠ سنوات، في تتبع 
االنفاق الحكومي وتعبئة المجتمع المدني للعمل في 

 (Unterhalter) أنشطة تتبع النوع االجتماعي (انترهلتر
وآخرون، ٢٠١٠).

ويتحقق بعض التقدم في المفاهيم بالنسبة الى 
معالجة موضوع النوع االجتماعي بدعم حكومي 

أيضاً. ففي باكستان، تم إعداد وتوزيع منشورات بشأن 
مجموعة أدوات مروّجة ـ ضمن برامج مراعاة منظور 

النوع االجتماعي في برامج محو األمية ـ لتوفير توصيات 
محددة من أجل تخطيط البرامج وتنفيذها وإدارتها ووضع 
ميزانيتها بطريقة متجاوبة مع النوع االجتماعي (انترهلتر 

(Unterhalter) وآخرون، ٢٠١٠). وتشارك حكومات 
عديدة في غرب أفريقيا في جهود التدريب لتشجيع 

موظفي وزاراتها على اكتساب فهم أفضل لمقاربة النوع 
االجتماعي في التعليم وتطبيق ذلك على برامج محو 

األمية.

وعلى أثر المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار 
((CONFINTEA VI)، في كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٩)، 

اعتمدت بلدان عديدة التوصيات المتعلقة بتعليم النساء 
الواردة في إطار إعالم بيليم (Belem) (اليونسكو، ٢٠١٠أ). 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات الى تنفيذ عدد 
من برامج محو األمية للنساء، التزال هناك عقبات جوهرية 

تعترض سبيل مشاركتهن. وال تأخذ معظم البرامج في 
االعتبار النقص في توفير رعاية األطفال، ومسؤوليات 

األسرة المتزامنة، وتدنّي مستوى الصحة ومواعيد 
الصفوف غير المناسبة.
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وهناك إجماع في الرأي بأن معظم الدول مازالت تفتقر الى 
استراتيجية متجانسة لتمكين المرأة (لوبيز – كالروس 

وزاهدي (Lopez – Claros and Zahidi)، ٢٠٠٥) وأن 
هناك مبادرات إقليمية ضعيفة تركز على التعليم والنوع 

االجتماعي. والمبادرة األقرب ألن تكون مجهودا اقليمياً 
قاً للنهوض لتعليم الفتيات، هي منتدى المربّيات  منسّ

االفريقيات (انظر الخانة رقم ١٠).

وقد شارك عموم الجمهور وأكاديميون ومنظمات غير 
حكومية وطنية ودولية في مناقشة على اإلنترنت 

بعد  التعليمية  باإلنجازات  وتتعلق  اليونسكو  نظمتها 
سنة من خطة بيجين، وخرجوا ببعض المالحظات   ١٥

الجديرة باالهتمام (يرجى الرجوع إلى الخانة رقم 
١١ فيما يتعلق بالمزيد من المعلومات عن أنشطة 

ورغم  اليونسكو في مجال النوع االجتماعي والتعليم). 
الوطنية،  بالسياسات  كونها غير متصلة مباشرة 

فقد سلّطت وجهات النظر التي جرى التعبير عنها 
وعلى جوانب  "التحديات المستترة"  الضوء على بعض 

"صامتة" في اإلجابات التعليمية. ومن بين هذه 

والتحرّش  والتسلّط  العنف الجسدي  التحديات، مسائل 
الجنسي التي جرى تحديدها بأنها تجارب مدرسية 

حرجة تؤثّر على الفتيات بالدرجة األولى ولكنها تؤثر 
ومن بين هذه التحديات األخيرة، أثيرت  أيضاً على الفتيان. 

وقد  ر.  مسائل الحمل في سن المراهقة والزواج المبكّ
سلّط التعبير المتواصل عن هذه المشاكل الضوء على 
العامة معالجتها  مجاالت مازال ينبغي على السياسة 

المناسبة  وباألشكال  المختلفة  المستويات  على 
٢٠١٠د). (اليونسكو، 

ولم تساعد نتائج األبحاث المحدودة لتوثيق طبيعة 
المحتوى التعليمي وتجربة الفتيات والفتيان في دعم 

السياسات المتعلقة بالنوع االجتماعي. وحتى اآلن، تمت 
األبحاث التي تناولت هذه الجوانب الحرجة على األغلب 

من خالل عمليات استقصاء مستقلة على مستوى 
جزئي، عوض أن تكون مقارنات عبر وطنية يمكن لها أن 

تتبين بصورة منهجية كيفية تضافر العوامل، مثل القوى 
البنيوية واالجتماعية، إلنتاج اختالالت بين الجنسين.

(FAWE) منتدى المربّيات األفريقيات

أُنشئ هذا المنتدى في عام ١٩٩٢ على يد خمس سيدات أفريقيات وزيرات للتعليم، وهو يعمل اآلن 
ً. ويسعى لتوسيع نطاق التحاق الفتيات بالتعليم النظامي وتغيير طبيعة خبرتهن  في ٣٥ بلدا
التعليمية بتشجيع إنشاء بيئات صديقة للمدرسة خالية من التمييز والتحرّش الجنسي من 

جانب األقران واألساتذة.
ر منتدى المربّيات األفريقيا مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك تدريب األساتذة  ويوفّ

على مراعاة مسائل النوع االجتماعي، وتنظيم ورش عمل مع قادة المجموعات المحلية واألهالي 
ع على تعزيز معرفة الفتيات في مجاالت الحساب والعلوم  واعتماد الكتب المدرسية التي تشجّ

والتكنولوجيا. وقد أثبتت هذه التدابير نجاحها في اتمام المزيد من الفتيات للتعليم االبتدائي 
.(٢٠١٠ ،(Jonker) جانكر) .واألداء األكاديمي وخفض معدالت الحمل في سن المراهقة

ويتناول المنتدى أيضاً التنشئة االجتماعية للفتيات المعتبرات خاضعات ـ هذه السمة التي 
ارتبطت في السياق األفريقي بأداء الفتيات الضعيف في االمتحانات الوطنية (نتيجة النخفاض 

مستوى الثقة بالنفس) وقبول التحرّش الجنسي. ومن خالل برنامج يدعى Tuseme (أي تكلّم دون 
ً لجعل تجربتهن مرئية.  خوف باللغة السواحلية)، تخوض الفتيات تمارين مسرحية وتؤدي أدوارا
وبنتيجة ذلك، تناقش الفتيات مشاكل عامة وتقترح لها الحلول. وتُعتمد برامج توسيمي على 
نحو رائد في المدارس والمنظمات غير الحكومية على حد سواء. وحتى اآلن، قامت ١٤ حكومة 

أفريقيا باعتمادها. ولوال هذه المنتدى لما تمكن ما يزيد عن ١٢ مليون فتاة وامرأة تم الوصول 
اليهن من خالله من االلتحاق بالمدرسة.
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هذا الم ُُأُنشئ
ً. وي ددلدا للب ٣٥ ييفي

ششتش تتب ةةالتعليمية
و األقران جانب ا
ددتدى ا تتمن ر ررفّ ووويو

مس ااعاة امرا للعلى
ببتب تتك كك ال تتعتماد وا
ووكنولوجيا. ككالت و
ممديم ااألكا واألداء ا
ددتد تتن نن الم ااناول ننت تتوي

سسي الس ييف ارتبطت
ثثتوى الثقة تتمس
غغاللغة ال ااب خوف
ككلك، ذ ججتيجة تتوبن
ييفي ال ارائد وونحو
تتعتما اابا ييأفريقيا 
من خال ههاليهن

الخانة رقم ١٠
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التحديات التي تواجه تتبّع تقدم الفتيات 
والنساء في التعليم

التي  البلدان  بين  للمقارنة  القابلة  المؤشرات  تهدف 
الفوارق  إلى وصف  اليونسكو لإلحصاء  ينتجها معهد 
واالنتقال  والمشاركة،  بالتعليم،  االلتحاق  في  الحالية 

التعليم  نظام  وإتمامها على مستوى  الصفوف  بين 
بين  الفوارق  ولكنها ال تستهدف إظهار  الوطني. 

أو على مستوى الصفوف، مثل  المدرسة  الجنسين في 
والنساء  الفتيات  العنف ضد  المدارس مع  تتعاطى  كيف 

النوع  العامة، مثل تمكين  أو قياس تقدم السياسة 
أو مبادرات المساواة  الدراسي  المنهج  االجتماعي في 

الجنسين. بين 

ر البيانات المصنّفة على أساس الجنس والقابلة  وتوفّ
للمقارنة عبر البلدان نقطة انطالق هامة تقود الى تحليل 

أكثر تفصيالً للسياسة العامة وصياغة استجابات 
ل مؤشر التكافؤ  السياسة العامة. وعلى وجه خاص، يشكّ
ً عن العالقة بين الذكور واإلناث  ً مفيدا بين الجنسين مؤشرا
في االلتحاق بالتعليم والمشاركة في وقت محدد. ويمكن 

لتحليل االتجاهات في التكافؤ بين الجنسين عبر الزمن أن 
يوفر إشارةً هامة تبيّن حدوث تغييرات أوسع.

ولكن مؤشرات التكافؤ بين الجنسين ما هي إال الخطوة 
األولى نحو فهم أفضل لعمليات التغيير التي تقوم عليها 

المساواة في التعليم. وتدعو الحاجة إلى بيانات أكثر 
ً لتحرّي األسباب وراء عدم المساواة من أجل تحديد  تركيزا

إجراءات السياسة العامة المناسبة لخفض أوجه التفاوت. 
وتدعو الحاجة الى البيانات لتحديد األسباب الكامنة وراء 

معدالت التسرّب، مثالً، أو انخفاض االلتحاق المدرسي 
وتدنّي المشاركة حسب الجنس في بعض المواضيع أو 

مجاالت الدراسة.

ويتطلب تقييم الخطوات نحو المساواة بين الجنسين 
قياس التقدم المجدي نحو بلوغ الحق في التعليم والقيام 

بالتالي بتقييم المعلومات الكمية والنوعية على حد 
سواء على مجموعة واسعة من الظواهر التي تعزز حقوق 

الرجال والنساء في التعليم، وأثناء التعليم، ومن خالل 
التعليم (اليونسكو، ٢٠٠٦).

اليونسكو، والالمساواة بين الجنسين والتعليم

ً للمساواة  تبرز اليونسكو داخل منظومة األمم المتحدة – إلى جانب الهيئة التي أنشأتها األمم المتحدة مؤخرا
بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة - UNWOMEN) – بأنها قد جعلت من مسألة النوع 

االجتماعي أولوية عالمية. وتهدف اليونسكو إلى معالجة الالمساواة بين الجنسين في مجال التعليم وكذلك في 
مجاالت اختصاصها األخرى، مثل العلوم والثقافة واالتصاالت واالعالم. وفي مجال التعليم، تساعد اليونسكو البلدان 

ع على المشاركة المتساوية من  على تطوير تعليم يراعي اعتبارات النوع االجتماعي واعداد المواد التعليمية التي تشجّ
النساء والرجال في المجتمع وفي العمل. كما تضطلع اليونسكو، حسب االقتضاء، بأنشطة تستهدف صراحة النساء 

والفتيات أو الرجال والفتيان. وهي تراعي منظور النوع االجتماعي عبر جميع مبادراتها في مجال التعليم ابتداء من 
تقديم المشورة في مجال السياسة العامة وصوالً إلى تنمية القدرات من أجل ضمان:

تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وإدارة سياسات محو األمية وبرامج تستهدف النساء والفتيات؛  •
وضع سياسات إلعداد مدرّسين يراعون النوع االجتماع في الدول األعضاء؛  •

تدريب أفضل للمدرّسين على تعليم ونهج تعلم تراعي الفوارق بين الجنسين؛  •
تعزيز نوعية التعليم الثانوي إلفساح المجال أمام التحاق متساو وضمان بقاء الفتيات والفتيان في المدرسة؛  •

إعادة النظر في السياسات الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) لضمان حيازة المهارات الالزمة   •
للعمل للفتيات والفتيان على حد سواء؛

تعزيز القدرات الوطنية إلعداد وإدارة خطط وسياسات تعليمية قطاعية جامعة قائمة على الحقوق، تراعي الفوارق   •
بين الجنسين وتضمن التحاقاً عادالً بالتعليم؛

وأن تكون استجابات النظم التعليمية لمسائل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومرض اإليدز (AIDS) مراعية   •
للفوارق بين الجنسين.

ان
من ة
ااساء

رق

ةةية ييع

وونسكو ززتبرز اليو
ننين ييجنس جج ال ننين ييب
أول ييعي االجتما
صص اختص اامجاالت
ععتع ووتطوير للعلى
ججرجا ررال و اانساء ننال
ررالر أو تتفتيات ففال و
ووشو ششالم تقديم
ققز القدر ززي ييعز ععت •

ييسياس ععوضع  •
أفض تدريب •

ةةية ييع وونو ززيز  ييعز ععت •
نن النظر ااإعادة •
تتفت فف لل للللعمل
ققز القدر ززي ييعز ععت •
ججالجنس ننين ييب

اس ووتكون وأن •
ننين ييب ووفوارق ففلل

الخانة رقم ١١
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وباالضافة الى ذلك، تدعو الحاجة إلى اإلحصاءات لتبيان 
كيفية التباين بين الرجال والنساء من حيث اختالف 

المجموعات االجتماعية أو الخصائص الفردية. وتبيّن 
مؤشرات التعليم الوطني األنماط السائدة في المشاركة 

بالتعليم ولكنها ال تعكس مجموعة واسعة من القوى 
االجتماعية، مثل وضع الفتيات في األسر الفقيرة، ووضع 

األقليات في المناطق الريفية، واألعراف والممارسات 
المتعلقة بالزواج واكتساب األرض، واإلرث التي تؤسس 
العالقات بين الجنسين في سياق وطني خاص. ويمكن 

البحث أيضاً بأشكال أخرى من التمييز تؤثر على الفرص 
االجتماعية – مثل الفقر، واالثنية، واللغة، أو مكان 

السكن – وعالقتها بالنوع االجتماعي من أجل توضيح 
الطرق التي تتداخل فيها أشكال الحرمان المختلفة لتؤثر 

على تعليم الفتيات والنساء (اليونسكو، ٢٠١٠ج). وعلى 
حد ما تبين ألرنو (Arnot) (٢٠٠٧)، "فاإلحصاءات الوطنية 

تخفي تأثيرات البنية االجتماعية التي تقسم الطبقات 
االجتماعية والمجموعات االتنية/العرقية".

قة لوضع  وتدعو الحاجة الى المزيد من المعلومات المعمّ
اإلحصاءات التعليمية في أطرها وتفسيرها. وعلى صانعي 

السياسة العامة والباحثين على حد سواء أن يجمعوا 
بطريقة مبتكرة المعلومات الوصفية المتوفرة على 

المستوى العالمي (من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء 
وغيره) مع معلومات أكثر تفصيالً تتعلق ببلد محدد أو 

تاريخ وثقافة منطقة محددة. وهذا أمر أساسي للتوصل 
الى فهم شامل للمساواة بين الجنسين في مجال 

التعليم.
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دليل القارئ

تم استخدام الرموز التالية في الجداول اإلحصائية:
التفسيرالرمز

رة… بيانات غير متوفّ
تقديرات وطنية*

**
 للبيانات الوطنية: تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء

ً لعدم توفر بيانات حول كافة البلدان  للمتوسطات اإلقليمية: تقدير جزئي نظرا
(تتوفر البيانات حول ما بين ٢٥٪ إلى ٧٥٪ من سكان اإلقليم)

#
ً لعدم توفر بيانات حول كافة البلدان  للمتوسطات اإلقليمية: تقدير جزئي نظرا

(تتوفر البيانات حول أقل من ٢٥٪ من سكان اإلقليم)
-ً القيمة معدومة أو ضئيلة جدا
فئة ال تنطبق.

x(y)من الجدول (y) البيانات مدرجة ضمن عمود آخر
+nسنة بعد السنة أو الفترة المرجعية n (أو بالفترة) معطيات متعلقة بالسنة الدراسية أو المالية
-nسنة قبل السنة أو الفترة المرجعية n (أو بالفترة) معطيات متعلقة بالسنة الدراسية أو المالية

الفترة المرجعية
إن الفترة المرجعية لبيانات التعليم وبيانات اإلنفاق على التعليم في هذا التقرير هي السنة الدراسية أو المالية 

المنتهية في ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة خالل الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٩.
وتعود مؤشرات القرائية إلى البيانات األحدث خالل الفترة المرجعية ٢٠٠٥-٢٠٠٨. وحيثما ال تتوفر بيانات وطنية خالل 

ً إلى النموذج العالمي إلسقاطات  تلك الفترة تم نشر تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء لعام ٢٠٠٨ وذلك استنادا
القرائية حسب العمر العائد للمعهد.

وترجع بيانات التحصيل التعليمي ألحدث سنة متاحة إال في حال توفرت لسنة أقدم باقة أوسع من البيانات.
وفي حال كانت السنة المرجعية تمتد على سنتين زمنيتين، عرضت السنة األحدث بمثابة السنة المرجعية. على 

سبيل المثال فقد عرضت السنة الدراسية ٢٠٠٨/٢٠٠٧ على إنها ٢٠٠٨.
وتجدر المالحظة إلى أنه طلب من البلدان التي تستوفي االستبيان المعروف باستبيان الـ UOE، المشترك لكل من 

اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومكتب اإلحصاء األوروبي، بتوفير بيانات اإلنفاق على 
ً إلى السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٠٧. أما البلدان األخرى فقد قامت بتوفير بيانات السنة  التعليم استنادا

المالية ٢٠٠٨ أو أحدث سنة متاحة.
بهدف تعميق التحليل فقد تم استخدام بيانات مكملة في الفصل التحليلي تعود لفترات مرجعية مختلفة أو 

مؤشرات لم يتم عرضها في الجداول اإلحصائية. يمكن االطالع على هذه البيانات والمؤشرات من خالل قاعدة بيانات 
.http://stats.uis.unesco.org المعهد المتاحة على شبكة اإلنترنت على العنوان

http://stats.uis.unesco.org
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مصادر البيانات
التعليم أ 

يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بجمع بيانات التعليم من مصادر إدارية رسمية وطنية. وتتضمن 
تلك البيانات معلومات حول برامج التعليم الوطنية وااللتحاق والمشاركة والتقدم واإلتمام والكفاءة 

الداخلية لعملية التعليم باإلضافة إلى الموارد المالية والبشرية المتاحة. وتغطي هذه اإلحصاءات:
برامج التعليم النظامي في المدارس ما قبل االبتدائية واالبتدائية واألساسية والثانوية   •

والكليات والجامعات ومعاهد التعليم العالي األخرى؛
التعليم في المدارس والكليات والجامعات الرسمية والخاصة؛  •

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة سواء في المدارس االعتيادية أو مدارس متخصصة.  •

وتجمع هذه البيانات سنويا بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء وشركائه من خالل المسوح التالية 
 والتي يمكن االطالع على تفاصيلها من خالل موقع المعهد على اإلنترنت على العنوان:

:www.uis.unesco.org/surveys/education

مسح معهد اليونسكو لإلحصاء  ١
يرسل المعهد سنوياً استمارات التعليم إلى البلدان األعضاء في اليونسكو التي تستوفي هذا 

النوع من االستمارات. وتستند هذه االستمارات على مقاييس ومعايير وتصانيف دولية يقوم 
المعهد بمراجعتها بشكل دوري بهدف معالجة القضايا الناشئة وتحسين نوعية البيانات.

ويعرض الملحق (د) قائمة بالبلدان المشاركة في هذا المسح.

المسح المشترك لكل من اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   ٢
(UOE) والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

تقوم المنظمات الثالث بإدارة هذا المسح السنوي منذ عام ١٩٩٣. وتجمع االستمارة 
المشتركة، والتي يطلق عليها اسم (UOE)، بيانات من بلدان عالية أو متوسطة الدخل. وهذه 

البلدان هي البلدان األعضاء أو الشركاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. ويجمع هذا المسح بيانات أكثر تفصيالً مما يتيح 

إنتاج باقة أوسع من المؤشرات كما هو مبين في الجداول اإلحصائية ٧، ١٧-١٩ و٢١-٢٦. ويبين 
الملحق د قائمة بأسماء البلدان المشاركة في هذا المسح.

ويعرض الملحق (د) قائمة بالبلدان المشاركة في هذا المسح.

(WEI) برنامج المؤشرات العالمية للتعليم  ٣
ً للبلدان ذوي الدخل المتوسط إلنتاج مجموعة  يوفر برنامج مؤشرات التعليم الدولية منبرا

مهمة من مؤشرات التعليم المرتبطة بالسياسات والتي تتخطى المجموعة العالمية 
األساسية إلحصاءات التعليم مما يتيح المقارنة المباشرة مع البلدان المشاركة بمسح أل

UOE. وتعتمد عملية جمع البيانات المرتبطة بهذا البرنامج على مجموعة مشتركة من 
التعاريف، والتعليمات واألساليب مستمدة من برنامج مؤشرات النظم اإلحصائية الوطنية 

.(INES) العائد لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
البلدان المشاركة في برنامج المؤشرات العالمية للتعليم هي: األرجنتين، واألردن، وإندونيسيا، 
وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبيرو، وتايالند، وتونس، وجامايكا، وسيريالنكا، والصين، والفلبين، 
وماليزيا، ومصر والهند. ويتولى معهد اليونسكو لإلحصاء دور األمانة التنفيذية لهذا البرنامج.

http://www.uis.unesco.org/surveys/education
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القرائية ب 
تستند بيانات اإللمام بالقراءة والكتابة (القرائية) للبالغين بعمر ١٥ عاماً وأكثر وللشباب بأعمار ما بين 
١٥ و ٢٤ سنة التي تتضمنها هذه النشرة إلى بيانات مستمدة من تعدادات السكان الوطنية ومسوح 

.(GALP) على النموذج العالمي إلسقاطات القرائية حسب العمر ً األسر وتقديرات المعهد اعتمادا
 ويمكن الحصول على نسخة من استبيان القرائية من خالل 

http://www.uis.unesco.org/surveys/literacy

المتاحة على  المرجعية  والسنوات  الوطنية  والتعاريف  البيانات  االطالع على مصادر  ويمكن  كما 
وذلك   stats.uis.unesco.org العنوان  اليونسكو لإلحصاء على  اإللكتروني لمعهد  الموقع 

 Predefined Tables � Literacy � General metadata on national من خالل النقر على
ولمزيد من المعلومات حول تقديرات وإسقاطات اإللمام بالقراءة والكتابة   .literacy data

 Global Age-Specific Literacy Projections Model يرجى االطالع على التقرير المعنون: 
 Rationale, Methodology and Software :(GALP) المتاح على 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6963_201&ID2=DO_TOPIC

التعليمي التحصيل  ج 
تعتمد بيانات التحصيل التعليمي للسكان البالغين ٢٥ عاما وأكثر على تعدادات السكان الوطنية 

ومسوح األسر المعيشية.

تقديرات السكان د 
تعتمد بيانات السكان على مراجعة ٢٠٠٨ للتوقعات السكانية العالمية الصادرة عن شعبة 

السكان في األمم المتحدة. وبما أن هذه الشعبة ال توفر تقديرات للسكان حسب سنوات العمر 
األحادية للبلدان التي ال يزيد عدد سكانها عن ١٠٠ ألف نسمة فقد تم استخدام التقديرات 

الوطنية لهذه البلدان أو تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء. والمقصود هنا بالتقديرات الوطنية 
هو بيانات السكان التي تم استيفاءها مباشرة من مصادر وطنية كأجهزة اإلحصاء. وحين ال 

يتوفر على المستوى الوطني سوى تقديرات إلجمالي السكان فيقوم المعهد حينها بتقدير توزيع 
ً إلى بيانات سابقة. لمزيد من المعلومات حول التقديرات السكانية  السكان حسب العمر استنادا

 لشعبة األمم المتحدة للسكان يرجى االطالع على:
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

اإلحصاءات االقتصادية ه 
 (PPP) ومماثالت القوة الشرائية (GDP) بيانات المؤشرات االقتصادية كالناتج المحلي اإلجمالي

هي تقديرات البنك الدولي لشهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. أما بالنسبة للبلدان التي لم يوفر البنك 
الدولي تقديرات لبياناتها فقد تم الحصول على هذه البيانات من الشعبة اإلحصائية لألمم 

المتحدة، وهذه البلدان هي أندورا، وأنغيا، وأروبا، والبحرين، وباربادوس، وبرمودا، وتوفالو، وجزر فرجين 
البريطانية، وجزر الكايمن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر كوك، وكوبا، والكويت، ومونتسيرات، وميانمار، 

وناورو، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

مالحظات تقنية
بيانات ومؤشرات التعليم أ 

يتم اعتبار المعدالت اإلقليمية على أنها تقديرات المعهد حينما تستند في احتسابها على بيانات 
منشورة تمثل أقل من ٧٥٪ من السكان في الفئة العمرية المناظرة في اإلقليم المعني ويرمز إليها 

 في هذه الحالة بالرمز **. 

دليل القارئ

http://www.uis.unesco.org/surveys/literacy
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6963_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm


93

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

أما في حال كانت البيانات المنشورة تمثل أقل من ٢٥٪ من السكان المستهدفين فتم تأشير 
المعدل اإلقليمي بالرمز #.

ر ١٠٠٪ من الناحية النظريّة (كنسبة القيد  ى فيها المؤشّ في بعض الحاالت، ال يمكن أن يتعدّ
ر الحدود  ي المؤشّ الصافية مثال)، لكنّ التفاوت بين المعطيات قد يؤدّي على الرغم من ذلك إلى تخطّ

النظريّة. في تلك الحاالت اعتمدت الحدود النظرية للمؤشر كسقف أعلى مع المحافظة على 
القيمة الفعلية لمؤشر المساواة بين الجنسين.

ً للتقريب العشري لألرقام، من الممكن أن تختلف قيمة مؤشرات المساواة بين الجنسين قليالً  نظرا
عن تلك التي تحتسب مباشرة من األرقام المنشورة.

لقد تم عرض نسب اإلناث لتبيان حصتهن كنسبة من إجمالي القيد. ويبقى مؤشر المساواة بين 
الجنسين المقياس األمثل لهذه المساواة.

تم عرض بيانات المنطقتين اإلداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو بشكل منفصل عن بيانات 
الصين.

ال تشمل إحصاءات ومؤشرات التعليم المعروضة برامج تعليم الكبار ومع ذلك فإن البيانات الخام 
 WEI واستبيان برنامج مؤشرات التعليم العالمي UOE للبلدان التي تستوفي االستبيان المشترك

تشتمل على هذه البرامج. وعليه فقد تم تعديل شمولية بيانات هذه البلدان باستبعاد برامج تعليم 
الكبار.

بيانات تمويل التعليم ب 
اعتبرت المصروفات على التعليم ما قبل االبتدائي و/أو اإلنفاق على التعليم من المصادر الدوليّة – 

والتي غالباً ما تكون قليلةً نسبياً- غير جديرة بالذكر عند االفتقار إلى البيانات. وفي هذه الحاالت، قد 
رت بأقلّ من قيمتها الفعلية. مة قدّ تكون المجاميع المقدّ

التعليمي التحصيل  بيانات  ج 
تقدم هذه النشرة بيانات التحصيل التعليمي حسب مستويات التصنيف الدولي المقنن للتعليم 

(ISCED). باإلضافة إلى الفئات المحددة بإتمام مستوى تعليمي ما، تتوفر بيانات حول ثالث فئات 
أخرى، وهي:

"بدون تعليم" وتشير إلى نسبة السكان الذين لم يتلقوا أي شكل من أشكال التعليم   •
النظامي؛

"دون إتمام التعليم االبتدائي" وتشير إلى نسبة السكان الذين أكملوا بعضاً من صفوف   •
المرحلة االبتدائية دون إتمام المرحلة؛

"غير محدد" وهي نسبة السكان الذين لم يتم تحديد مستوى تحصيلهم التعليمي.  •

السكان د 
ان على أنها غير متوفرة (…) في حال عدم توفر  أدرجت المؤشرات المرتكزة إلى بيانات السكّ

التقديرات السكانية.
ة بقبرص المدارس الواقعة في قسم الجزيرة غير الخاضع  ن بيانات القيد الخاصّ قبرص: ال تتضمّ

ان المستخدمة في  لسيطرة الحكومة. فقد وفرت حكومة قبرص البيانات المتعلّقة بالسكّ
ان المقيمين في المنطقة الخاضعة لسيطرة  ي فقط السكّ رات، وهي تغطّ احتساب المؤشّ

الحكومة.
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جمهورية مولدوفا: ال تشمل بيانات القيد لجمهورية مولدوفا المدارس الواقعة في إقليم 
ترانسنيستريا. وبالتالي فقد تم حذف تقديرات سكان هذا اإلقليم لغرض احتساب المؤشرات 

المرتكزة إلى السكان.
ة باألراضي  ن بيانات القيد الخاصّ ان، ال تتضمّ األراضي الفلسطينية المحتلة: خالفاً لتقديرات السكّ

الفلسطينية المحتلة البيانات المتعلّقة بالقدس الشرقية. بالتالي فإنّ المؤشرات ال يمكن 
ي الحذر لدى تفسيرها. مقارنتها دولياً وينبغي توخّ

حركية الطالب ه 
يعرّف بالطالب المتنقلون الطالب الذين عبروا الحدود وانتقلوا إلى بلد آخر بهدف الدراسة. وبهدف 

ً إلى إقامة الطالب  تحديد الطالب المتنقلين تستخدم بشكل واسع ثالثة تعاريف – (١) استنادا
ً إلى البلد الذي أتم فيه الطالب المرحلة الدراسية السابقة، أو  الدائمة أو المعتادة، (٢) استنادا

(٣) بلد الجنسية. ويعتمد معهد اليونسكو لإلحصاء لتحديد الطالب المتنقلين على التعريفين 
األول والثاني. وعلى الرغم من تفضيل هذين التعريفين إال أن المعهد يقر باعتبار بلد الجنسية 
كمعيار بديل في البلدان حيث ال يؤدي استخدام بلد اإلقامة أو بلد الدراسة السابقة إلى تحديد 

ً للمعلومات المتاحة لدينا فان البلدان التالية تستخدم  البلد األصل للطالب المتنقلين. واستنادا
معيار الجنسية لتحديد الطالب المتنقلين: االتحاد الروسي، األردن، اندونيسيا، ايطاليا، بولندا، تركيا، 

الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رومانيا، شيلي، 
عمان، فرنسا، فنلندا، الفلبين، قطر، الكاميرون، الكويت، مالطا، ماليزيا، مدغشقر، المملكة العربية 

السعودية، النمسا، الهند، هنغاريا، اليابان واليونان.
وبهدف تحسين شمولية بيانات الطلبة المتنقلون يستخدم معهد اليونسكو لإلحصاء بيانات 
جزئية لبعض البلدان المضيفة األساسية. ويعتبر من األفضل إلحصاءات حركية الطالب نحو 

الخارج استخدام بيانات جزئية لبلد مضيف على استبعاد هذا البلد كلياً. لذلك يستخدم معهد 
اليونسكو لإلحصاء بيانات جزئية من البلدان المضيفة التالية: كندا والهند (تشمل الجامعات 

فقط)، الكويت وكوستاريكا وجنوب أفريقيا (تشمل معاهد التعليم العالي الحكومية فقط) 
وايرلندا (تشمل طلبة الدوام الكامل فقط) وألمانيا (تشمل برامج مستوى إسكد ٥ فقط).

توفر البلدان المضيفة عادة بيانات حول الطالب األجانب الذين يدرسون في جامعاتها. إال انه، 
وفي بعض األحيان، قد ال تبلغ هذه البلدان أو ال توفر أية بيانات حول هؤالء الطالب. لذلك، ولضرورة 

توفير تقديرات الحتساب أعداد الطالب من بلد ما الذين يدرسون بالخارج وأيضا الحتساب نسبة 
حركية الطالب نحو الخارج (mobility ratio outbound) المقدمة في الجدول رقم ١٠، وكذلك 

المجاميع اإلقليمية (الجدول اإلحصائي ٩) فقد تم استخدام أحدث البيانات المتاحة منذ العام 
١٩٩٩ لتقدير البيانات غير المتوفرة.

وفي هذا اإلطار، من المفيد ذكره بأنه في العديد من البلدان الصغيرة يتابع عدد هام من طالب التعليم 
الجامعي دراسته خارج البلد األم. وتبين نسبة القيد اإلجمالية في الخارج (الجدول اإلحصائي ١٠) شدة 

هذه الظاهرة.
ويحسب عادة الطالب الذين يتابعون دراستهم في الخارج من ضمن نسب القيد اإلجمالية في 

البلدان التي يدرسون فيها حتى لو كانوا ممولين من وطنهم األم كما في حال بلدان ومناطق 
الكاريبي واوقيانيا.

و١٧-٢٦) وبرنامج المؤشرات العالمية للتعليم (WEI) (الجداول رقم ٧   UOE بيانات مسح الـ و 
تقدم الجداول اإلحصائية رقم ٧ و١٦-٢٧ مجموعة إضافية من المؤشرات التي تعتمد كلياً على 

المسح المشترك لليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومكتب اإلحصاء 
األوروبي والمعروف بمسح الـ UOE باإلضافة إلى مسح برنامج المؤشرات العالمية للتعليم. وتتوفر 

هذه البيانات عن البلدان المشاركة في هذين المسحيين فقط.

دليل القارئ



95

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

وتم احتساب المؤشرات للبلدان المستوفية الستمارتي الـ UOE والـ WEI من قبل معهد 
ً إلى بيانات وطنية. ويعرض الجدول رقم ٧ بيانات حول الخريجين من  اليونسكو لإلحصاء استنادا

المرحلة الثانية للتعليم الثانوي تم استقصاؤها من خالل هاتين االستمارتين وتم تعزيزها ببيانات 
ً إلى استمارة تجريبية تم استيفاءها من بعض البلدان في أميركا  عن بعض البلدان األخرى استنادا
الالتينية والكاريبي وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وشرقي آسيا والمحيط الهادي في 

عام ٢٠٠٧.
والبلدان  االقتصادي  الميدان  والتنمية في  التعاون  األعضاء في منظمة  للبلدان  بالنسبة 

الواردة في  البيانات والمؤشرات  فان  الروسي)  (البرازيل، استونيا، إسرائيل واإلتحاد  الشركاء 
من منشورة المنظمة  هي مجموعة جزئية من تلك المقدمة في إصدار ٢٠٠٩  و٢٣  الجداول ٢١ 

زيارة  المعلومات حول هذه المطبوعة يرجى  لمزيد من   .Education at glance المعنونة 
والجدير بالذكر بأن حالة شيلي كبلد شريك تغيرت إلى   www.oecd.org/edu/eag2009

عضوية كاملة في العام ٢٠١٠.

http://www.oecd.org/edu/eag2009
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الجداول اإلحصائية

٩٨ التعليم ما قبل االبتدائي / إسكد ٠ / القيد وهيئة التدريس   .١

١٠٨ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد   .٢

١١٨ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس   .٣

١٢٨ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها   .٤

١٣٨ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨   .٥

١٤٨ التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ /   .٦ 
هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨

١٥٨ التخرج والدخول إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد ٣)   .٧ 
والدخول إلى التعليم العالي (إسكد ٥) / ٢٠٠٨ (دول مختارة)

١٦٢ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس   .٨

١٧٢ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الطالب المتنقلين حسب البلد المضيف   .٩ 
ومنطقة األصل / ٢٠٠٨ (الدول التي تستقبل أكثر من ١٠٠٠ طالب في حركية دولية)

١٧٦ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / التدفق الدولي للطالب المتنقلين / ٢٠٠٨   .١٠

١٨٢ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨   .١١

١٩٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة   .١٢

٢٠٢ المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /   .١٣ 
السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

٢١٢ اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /   .١٤ 
السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

٢٢٢ القرائية عند الكبار والشباب   .١٥

٢٢٨ التحصيل التعلمي لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم ٢٥ سنة وما فوق / آخر سنة متاحة   .١٦
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البلدان المشاركة في برنامج المؤشرات العالمية للتعليم والبلدان 
األعضاء في المسح المشترك لكل من اليونسكو ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
٢٣٨ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / توزيع التالميذ المقيدون حسب المؤسسة التعليمية / ٢٠٠٨   .١٧

٢٤٠ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / توزيع الطالب المقيدون حسب المؤسسة التعليمية / ٢٠٠٨   .١٨

٢٤٢ التعليم اإلبتدائي والمرحلة األولى من التعليم الثانوي / إسكد ١ و٢ / متوسط كثافة الفصل حسب نوع   .١٩ 
المؤسسة / ٢٠٠٨

٢٤٤ الوقت المخصص (عدد الساعات في السنة) لتعليم التالميذ (٩ إلى ١٤ سنة) في المؤسسات   .٢٠ 
((WEI) دول برنامج المؤشرات العالمية) الحكومية حسب العمر / ٢٠٠٨

٢٤٥ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد١ و٢ و٣ / تنظيم وقت المعلمين في المؤسسات الحكومية / ٢٠٠٨   .٢١

٢٤٦ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / توزيع المعلمين حسب العمر / ٢٠٠٨   .٢٢

٢٥٠ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / رواتب المعلمين السنوية في المؤسسات   .٢٣ 
الحكومية بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائية / ٢٠٠٨

٢٥٢ التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / رواتب المعلمين السنوية كنسبة مئوية من الناتج   .٢٤ 
المحلي اإلجمالي للفرد / ٢٠٠٨

٢٥٤ الحصص النسبية للمصروفات الحكومية والخاصة على المؤسسات التعليمية / ٢٠٠٨   .٢٥

٢٥٨ توزيع مجموع المصروفات الحكومية على التعليم حسب وجهة األموال / ٢٠٠٨   .٢٦
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
 سن 

اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

12345678910111213
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آسيا الوسطى

2424230.942727271.02-3455449اوزبكستان

1.04*27*26*26*0.89*17*19*18*-338947أذربيجان

11.23-136-130-133-.........1126-151-148-34أرمينيا

.................................34تركمنستان

1.26**70**56**3535340.9863-51**3379جورجيا

346145.8970.7691080.86طاجيكستان

3467491101190.801716171.02قيرغيزستان

10.98+151+152+152+151415140.96+148+1375+34كازاخستان

341005142624281.195755601.08منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

1.026060601.01**, 1+52**, 1+51**, 1+51**, 1+...332250الرأس األخضر

4311553503331.001110111.13السنغال

.................................33الصومال

4226450661111110.952525251.02الكامرون

333850802231.611212131.02الكونغو

10.94+13+13+13+1271111.04+147+148+43النيجر

4326349961110.974440.96أثيوبيا

0.654045350.79**21**32**27**33716441أنغوال

1918191.05............4241751100أوغندا

523649485650.891314130.96إريتريا

426849324540.971313131.00بنين

21.04-217-216-216-............281-251-221-33بوتسوانا

11.01+13+13+13+1712221.03+149+142+43بوركينا فاصو

1.09**, 1-3**, 1-3**, 1-13-1461111.01-52**, 1-116-43بوروندي

.................................33تشاد

11.04+18+17+17+1472220.99+151+141+33توغو

3314481003331.072727260.96جزر القمر

11.02+15+14+15+............154+151+117+33جمهورية إفريقيا الوسطى

3434351.02............528965010جمهورية تنزانيا المتحدة

0.983331.05**, 1+1**, 1+1**, 1+1**, 1+332015162جمهورية الكونغو الديموقراطية

11.00-151-151-151-162121211.01-150-1522-61جنوب افريقيا

............0.98**, 1+3**, 1+3**, 1+3**, 1+.........43رواندا

............1.20*, 1-3*, 1-2*, 1-2*, 1-.........34زامبيا

............1.03**42**40**41**.........33زمبابوي

11.08+140+137+139+142524261.12+152+17.0+34ساوتومي وبرنسيبي

.................................33سوازيالند

11.06-15-15-15-.........15+150-152-125-33سيراليون

0.99*99*101*100*1.04*111*107*109*18+150+12.9+42سيشيل

.....................14**, 1+.........33غابون

11.01-122-122-122-11001920180.90-150-142-34غامبيا

1.026867691.04**41**40**40**19**331,26350غانا

1.03*12*11*11*............82*50*99*43غينيا

11.33-162-147-154-2625261.04...157-140-34غينيا اإلستوائية

............1.06**4**4**4**.........43غينيا بيساو

335349372220.963330.98كوت ديفوار



 نسبة المدرِّسين المدرَّبين %هيئة التدريسنسبة القيد الصافية
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1415161718192021222324252627
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آسيا الوسطى

اوزبكستان1817181.0460951001001009............
أذربيجان1.05101008977899*23*22*22*0.89*13*14*14*

أرمينيا19-.........15.1-1100-........................

تركمنستان..........................................

جورجيا111-.........2020200.99-145-141-150-11.21-17.3-1100

طاجيكستان7760.874.710083.8313.........7

قيرغيزستان0.801414141.022.510042504227*6*7*7

كازاخستان110+.........139+139+139+10.99+137+198+............

منغوليا25......2422261.194745491.094.09993

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر5756571.011.010026.2622............
السنغال25.........13+13+13+11.047781.124.677+

الصومال..........................................

الكامرون1817181.021297-143-138-14322............

الكونغو23.........2231.611212131.021.799

النيجر1111.04+12+12+12+10.90+11.6+194+197+191+197+131

أثيوبيا3330.979.867711110027............

أنغوال..........................................

أوغندا40.........1010101.041180............

إريتريا4540.909990.961.19760596034

بنين38.........1.873............3330.96

بوتسوانا213-212-213-21.05-21.5-297-251-243-251-214-............

بوركينا فاصو24**............1.8**12+12+12+11.00+............

بوروندي37*, 1-.........87*, 0.44-1*, 1-........................

تشاد..........................................

توغو2220.99+17+17+18+11.04+11.6+196-129-124-130+125

جزر القمر..............................2320.98

جمهورية إفريقيا الوسطى154+.........14+14+14+11.01+10.32+188+............

جمهورية تنزانيا المتحدة3434351.02-118-156-114-18-119-143............

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية28.........7.294........................

جنوب افريقيا..............................6660.98

رواندا..........................................

زامبيا..........................................

زمبابوي..........................................

ساوتومي وبرنسيبي2524261.12+137+136+139+11.09+10.31+196+147+177+145+123

سوازيالند..........................................

سيراليون14-14-14-11.07-11.2-179-152-153-152-120-............
سيشيل115+......1.03+10.19+1100+199*88*85*87*1.02*90*88*89*

غابون..........................................

غامبيا..................119-119-120-11.04-............
غانا1.044948501.05368425222635**, 28+1**, 27+1**, 27+1**, 1+

غينيا34*50*41*45*46*2.9*1.03*9*9*9*............

غينيا اإلستوائية124-.........11.7-187-............2525261.04
غينيا بيساو..............................13+13+13+11.02+
كوت ديفوار3.49110010010015............13+13+13+10.96+
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
 سن 

اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

12345678910111213

100

331,72049354242421.004849460.96كينيا

3328549244754400.748486830.96ليبيريا

............1.08**22**20**21**.........33ليسوتو

11.05+14+14+14+1722221.07+151+162+34مالي

1.029991.03**3**3**3**331605194مدغشقر

.................................33مالوي

11.02+199+197+198+1829493941.02+150+136+32موريشيوس

.................................33موزمبيق

21.00-232-231-231-3431361.14...250-233-52ناميبيا

10.99-116-116-116-............129-149-12,135-33نيجيريا

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

331,64549361001001001.001261251261.00اسبانيا

11.01-181-180-180-1487070700.99-149-1264-33البرتغال

11.00-196-196-196-9090901.00...149-1252-34الدنمارك

3437349157676761.011021021011.00السويد

.............الكرسي البابوي

332,41048649495930.981091101080.99المانيا

321,10849297777771.008180811.02المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

3316649457573771.069594951.01النرويج

3322549288283820.999595950.99النمسا

337,19149355859570.975858580.99الواليات المتحدة األميركية

11.02-169-168-169-136867681.01-149-1143-42اليونان

1.00*99*98*98*............332.5482اندورا

333974971051061050.989797971.01إسرائيل

.................................31إيرلندا

331249118888870.999898981.01إيسلندا

10.98-1100-1102-1101-1329797960.98-148-11,653-33إيطاليا

3341749531111121100.991221221210.99بلجيكا

.................................41جبرالتر

.........................331.046سان مارينو

5215249109293920.991021021021.00سويسرا

332,57049131111111111.001101111100.99فرنسا

341474994849480.996566650.99فنلندا

0.98*82*83*83*1.02*60*59*60*33204852قبرص

21.00-270-271-270-266464640.99-249-2486-42كندا

33154887373731.008889870.98لكسمبرغ

1.00*101*101*101*............420.74483ليختنشتاين

11.02-1102-1100-1101-1331031031020.99-149-18.4-32مالطة

0.92*, 1+107*, 1+116*, 1+112*, 1+............120+149+10.89+33موناكو

9899980.991001001001.00...4239849هولندا

أمريكا الالتينية والكاريبي

1.01**102**101**101**6463661.04...49**291**51اكوادور

11.02-169-168-169-1315756581.02-150-11,374-33األرجنتين

436,78549265858581.006565650.99البرازيل

............1211121.09.........32البهاما

3322249513131311.013535351.00الجمهورية الدومينيكية



 نسبة المدرِّسين المدرَّبين %هيئة التدريسنسبة القيد الصافية
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1415161718192021222324252627

101

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا2626260.99788774737422............
ليبيريا144+146+141+10.902021200.963.55210010010082+

ليسوتو..........................................

مالي137+......14+14+14+11.05+11.7+193+158+............
مدغشقر13+13+13+11.079991.036.19751355226+

مالوي..........................................
موريشيوس1.02+191+189+192+11.03+12.5+199+198+1100+198+114**67**66**67**

موزمبيق..........................................

ناميبيا..........................................

نيجيريا1267-164-146-139-150-18-........................

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

اسبانيا12.........9393931.0099991001.0113391

البرتغال116-.........6969680.99-179-178-180-11.02-117-197

الدنمارك..................8887891.02-192-191-193-11.03

السويد110-.........7676761.011001001001.00-136-196

الكرسي البابوي..............

المانيا11.........21698........................

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 21.........7373731.007575761.025295

النرويج..................7572771.069494951.01
النمسا13.........1799............0.99**78**79**79**

الواليات المتحدة األميركية16.........5454530.985353541.0244597

اليونان112-.........6867681.01-168-167-169-11.02-112-199

اندورا0.990.199410010010013*83*84*84*............

إسرائيل..................8383841.009291931.02

إيرلندا..........................................

إيسلندا6.........8888870.999898981.012.096

إيطاليا112-.........9797960.98-196-197-195-10.98-1142-199

بلجيكا14.........9797960.991001001001.003098

جبرالتر..........................................

سان مارينو8.........0.1497........................

سويسرا..................7373730.997575740.99

فرنسا18.........9999991.001001001001.0014282

فنلندا11.........4849480.996565651.001397
قبرص17.........0.991.299*73*73*73*1.03*54*53*54*

كندا..............................6464640.99

لكسمبرغ12.........7171721.018687850.981.398

ليختنشتاين8.........1.030.1099*77*75*76*............

مالطة..................8889870.98-186-185-186-11.01

موناكو..........................................

هولندا..................9899980.991001001001.00

أمريكا الالتينية والكاريبي

اكوادور17**100**100**100**87**17**.........48**5352541.04

األرجنتين118-.........5756571.03-168-168-169-11.02-178-196

البرازيل19.........4444441.005050501.0036197

البهاما..............................1211121.09

الجمهورية الدومينيكية2727281.033130311.029.29478498024



الجدول ١ التعليم ما قبل االبتدائي / إسكد ٠ / القيد وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
 سن 

اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

12345678910111213

102

4322450184141421.036059611.03السلفادور

424,75749157473751.021141131151.01المكسيك

422.749739799950.961041031041.01آروبا

1.01*72*71*72*............322.449100أنتيغوا وبربودا

ا يّ 0.92**91**99**95**0.81**, 1+105**, 1+130**, 1+117**, 1+320.4551100أنغِ

11.01-181-180-181-1336059601.02-149-1122-33أوروغواي

11.01-135-135-135-1302929301.03-149-1152-33باراغواي

........................15*50*5.9*32بربادوس

.................................41برمودا

429549163939401.016969691.01بنما

11.00-149-149-149-1104544451.01-149-1238-42بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

331,27649245656571.027272721.01بيرو

325.850822625261.024039411.04بيليز

1.00*81*82*82*1.01**59**58**58**90*49*30*32ترينيداد وتوباغو

3313450908077831.088685881.03جامايكا

............1111101131.02.........42جزر األنتيل الهولندية

1.00*103*103*103*0.94*, 1+52*, 1+56*, 1+54*, 1+321.35497جزر الكايمن

.................................42جزر تركس وكايكوس

1.11*, 2-97*, 2-88*, 2-93*, 2-1.16*66*57*62*2100-252-20.65-32جزر فيرجين البريطانية

0.96*75*79*77*1.11*85*76*80*322.049100دومينيكا

.................................32سانت فنسنت وغرينادين

............1.24**, 1+146**, 1+118**, 1+132*, 1+321.65064سانت كيتس ونيفيس

1.026868681.00**65**64**65**323.950100سانت لوسيا

8181811.00............42175044سورينام

11.04-157-155-156-1567777760.99-150-1407-33شيلي

323.850588483851.021031011051.04غرينادا

3447850194646450.972929301.01غواتيماال

يّانا 42274931211221200.998585851.00غوِ

331,18449184544451.036969691.01فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

11.00+1105+1105+1105+1.1091071111.04+148+1408+33كوبا

4210849138484851.016969690.99كوستا ريكا

331,31249343938391.024950490.99كولومبيا

0.80*, 1-81*, 1-102*, 1-91*, 1-............-1-147-10.12-32مونتسيرات

3322149152827281.045655561.01نيكاراغوا

.................................33هايتي

11.054040411.03+122+121+122+332275013هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

34494938788870.999595951.00استونيا

9091890.99.........344,90648268اإلتحاد الروسي

............4241441.08.........33البانيا

1213120.96...............331548البوسنة والهرسك

332934819087931.071111131100.97الجمهورية التشيكية

343244867980790.988788870.99المجر

331,1374825050490.9898100960.97اوكرانيا

342084816767660.998181800.99بلغاريا

11.01-161-160-160-195050501.01-149-1863-34بولندا



 نسبة المدرِّسين المدرَّبين %هيئة التدريسنسبة القيد الصافية
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1415161718192021222324252627

103

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور1.035150521.049.28988679024**37**36**36**

المكسيك27......6766671.029796971.011769585

آروبا9597930.9699981001.020.149910010010019

أنتيغوا وبربودا1.010.2110012.1211*66*66*66*............
ا0.920.0410023.2310**91**99**95**.........90**, 1+ يّ أنغِ
أوروغواي123-............1.02-172-172-173-11.01-15.2**54**52**53**

باراغواي..................2625261.04-131-131-132-11.02

بربادوس16*49*33*48*98*0.36*........................

برمودا..........................................

بنما3737371.016161611.005.3954264518

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)139-............3333331.02-140-140-140-11.01-16.1

بيرو20.........5655571.026969701.016595

بيليز1917-.2424251.023837391.040.3599-19-1
ترينيداد وتوباغو14*............2.2*1.00*66*66*66*1.04**49**48**49**

جامايكا124-.........8077831.088179821.04-16.0-198

جزر األنتيل الهولندية.......................................99
جزر الكايمن21009-.1.050.1597-2100-2*95*91*93*0.94*, 52+1*, 56+1*, 54+1*, 1+

جزر تركس وكايكوس..........................................
جزر فيرجين البريطانية215-.........1.10-20.05-2100*, 88-2*, 80-2*, 84-2*, 1.18-2*51*43*47*
دومينيكا15.........0.14100............1.12**81**72**76**

سانت فنسنت وغرينادين..........................................

سانت كيتس ونيفيس14.........0.12100........................
سانت لوسيا11.........1.055151511.000.36100**, 50+1**, 48+1**, 49+1**, 1+

سورينام8080800.990.8110010010010021............

شيلي119-.........153-152-154-11.05-122-198-............

غرينادا8483851.029593971.040.2610046.4615

غواتيماال23.........3333320.972828281.012192
يّانا0.997171711.001.810055255515**98**100**99** غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)4040411.036565651.01799487718815

كوبا1100+114+.97951001.05+197+197+197+11.00+129+1100+1100+1

كوستا ريكا7.49477587815........................

كولومبيا1.024443441.01499610010010027**35**34**35

مونتسيرات1100-111-.0.76-10.01-1100-1100-1*, 63-1*, 83-1*, 73-1*, 1-............

نيكاراغوا2827281.045655561.01119533343320

هايتي..........................................
هندوراس29.........1.052727271.037.794**, 22+1**, 21+1**, 122+1+

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا7............7171700.999090911.016.8

اإلتحاد الروسي8.........7373731.0063599............
البانيا..............................143+141+145+11.11+

البوسنة والهرسك14.........1.198........................
الجمهورية التشيكية14.........21100............1.07**89**84**86**

المجر11.........7777770.998687860.9930100

اوكرانيا9.........13299........................

بلغاريا11.........6464630.997778760.9918100

بولندا118-.........4949491.01-159-158-159-11.01-149-198



الجدول ١ التعليم ما قبل االبتدائي / إسكد ٠ / القيد وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
 سن 

اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

12345678910111213

104

10.98-1101-1103-1102-0.95*73*77*1475-148-1271-33بيالروس

3370248106760.931818170.95تركيا

11.02-139-138-138-1.2727281.01-149-137-34جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

346504926261631.027373741.01رومانيا

9495930.97.........3314348381سلوفاكيا

33454827478710.918384810.97سلوفينيا

0.99*58*59*59*0.90**51**57**54**-3417849صربيا 

10.97-150-152-151-1114040400.98-148-191-34كرواتيا

34694835354510.958990880.98التفيا

5050490.987272720.99-348749ليتوانيا

.................................34منتينيغرو

0.98*72*73*73*0.96*48*49*48*-3410748مولدوفا

جنوب وغرب آسيا

.................................34افغانستان

331650925555540.971011011021.01الملديف

11.03-148-147-147-1818191.02...149-135,440-33الهند

............0.70*, 1+51*, 1+72*, 1+62*, 1+.........32باكستان

............1817181.03.........33بنغالديش

420.29511001110.931111.09بوتان

1515161.045253510.96...5156048جمهورية ايران اإلسالمية

.................................41سري النكا

............0.77*9*12*10*...248+2947+32نيبال

الدول العربية

4284481003940390.963232310.97األراضي الفلسطينية المحتلة

4210547902931280.913638350.93األردن

10.98-187-188-187-1786465630.97-148-1100-42اإلمارات العربية المتحدة

3322491003737360.965454530.98البحرين

511384933331.012323231.00الجزائر

20.97-29-29-29-0.97**5**5**2175-248-222-42الجماهيرية العربية الليبية

3315047728980.90101090.93الجمهورية العربية السورية

11.03+129+128+128+.........12318+150+1632+42السودان

............5551.00.........42العراق

427149427878791.027677760.98الكويت

4266942956282430.525765480.74المغرب

0.94**10**11**11............4851**33182المملكة العربية السعودية

............1110.86.........33اليمن

............1414130.95.........33تونس

11.503330.91--421.34789جيبوتي

3431361.17............42405330عمان

332249912525250.985150521.04قطر

10.98+176+177+177+0.97**60**62**61**179+149+1153+33لبنان

10.94-116-117-116-1301010100.95-147-1580-42مصر

.................................33موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

........................197+148+19.1+33 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

............33138481007778750.96 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 



 نسبة المدرِّسين المدرَّبين %هيئة التدريسنسبة القيد الصافية
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1415161718192021222324252627

105

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس0.95-190-190-189-10.99-144-199-163-163-163-16*68*72*70

تركيا27.........1818170.952695............

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة111-.........2727281.02-137-137-137-11.03-13.3-198

رومانيا17.........6261631.027272721.0137100

سلوفاكيا13.........11100........................

سلوفينيا18.........7478710.918182800.982.599

صربيا 1.001098-1100-1100-110017*50*50*50*............

كرواتيا114-.........4040400.98-151-152-150-10.97-16.4-199

التفيا10.........5152500.968787860.996.899

ليتوانيا7.........4748470.997172711.0013100

منتينيغرو..........................................
مولدوفا0.991110090.9010*71*72*71*.........37**

جنوب وغرب آسيا

افغانستان..........................................

الملديف5051490.988484841.010.7497-245-246-24521

الهند240-.........2738-2100-........................

باكستان..........................................

بنغالديش..........................................

بوتان23**, 2-............0.02**, 2-............1110.92

جمهورية ايران اإلسالمية..........................................

سري النكا..........................................

نيبال209373757241........................

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة3435340.962626260.984.3100100.10020

األردن21.........2628250.903335320.945.1100

اإلمارات العربية المتحدة4950480.98-162-163-161-10.98-14.8-1100-1100-1100-1100-121

البحرين3637360.965353530.981.410047.4716

الجزائر25.........3331.012323231.005.581

الجماهيرية العربية الليبية29-.........28-28-27-20.96-22.5-296-............

الجمهورية العربية السورية8980.9091090.938.09625172519

السودان171+130+.121+1100+171+1+........................

العراق..............................5551.00

الكويت6363641.026364620.976.210010010010011

المغرب4558320.565260440.74376510010010018

المملكة العربية السعودية10*.........100*18*0.93*, 10-1*, 10-1*, 10-1*, 1-............
اليمن..............................0.86**1**1**1**

تونس..............................1414130.95

جيبوتي1.592220.870.088787609117---

عمان2523261.152.010010010010020............

قطر2425240.984645471.061.3100-236-267-23517
لبنان0.97+174+174+174+10.99+19.5+199+110+18+110+116**57**58**58**

مصر125-.........9990.95-115-116-115-10.94-123-199

موريتانيا..........................................

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 10.52+199+196+1100+196+118+........................

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 109996659713........................



الجدول ١ التعليم ما قبل االبتدائي / إسكد ٠ / القيد وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
 سن 

اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

12345678910111213

106

337050298781.111515151.06 الو ج.د.ش

8283810.98............412164876استراليا

4323,48845373636361.004444440.99الصين

511,00249413029311.054948491.02الفيليبين

.........1.0289**84**82**6883...333,032اليابان

1.014342441.04**24**24**24**523,5845099اندونيسيا

.................................61بابوا غينيا الجديدة

............1.23*69*56*63*.........33باالو

421249687674771.048381851.04بروناي دار السالم

11.01+193+192+192+1208787871.00+149+12,660+33تايالند

1.18*, 2-116*, 2-98*, 2-107*, 2-...............252-20.71-33توفالو

............0.89**, 1+97**, 1+109**, 1+104**, 1+.........32توكيالو

............2926321.24.........32تونغا

.................................42تيمور الشرقية

............1.02**35**35**35**.........33جزر سليمان

............0.98*85*87*86*129-146-10.48-41جزر كوك

1.00*, 1-45*, 1-45*, 1-45*, 1-1.04**60**57**59**...148-11.4-42جزر مارشال

.................................42جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

20.95-27-27-27-............294-247-21.3-33جمهورية فانواتو

5153948787678750.961111121110.99جمهورية كوريا

11.13+148+143+145+1.21**58**48**53**1100+151+14.1+32ساموا

.................................33سنغافورة

............333,19649564041390.94فيتنام

21.01-216-216-216-21001616161.02-249-28.6-33فيجي

1.031313131.07**5**5**5**331195133كمبوديا

.................................33كيريباتي

11.08-163-158-161-1435453551.04-150-1654-42ماليزيا

6661.02.........3211250582ميانمار

.....................37.........33ميكرونيزيا

1.02**93**91**92**0.98**, 1-46**, 1-47**, 1-46**, 1-...330.6650ناورو

3210649988585851.009493961.03نيوزيلندا

............0.93*147*159*154*.........41نيوي

المتوسطات اإلقليمية

2021200.962929291.02...1,49449آسيا الوسطى

0.99**17**17**17**0.96**11**12**12**...49**10,902**أفريقيا جنوب الصحراء

7576750.988080801.00...20,15449أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

5655561.016868691.00...20,65449أمريكا الالتينية و الكاريبي

0.966667660.98**49**51**50...10,25248أوروبا الوسطى و الشرقية

1.00#42#42#42#2122200.93...48#42,353#جنوب و غرب آسيا

0.92**18**19**19**1517130.77...47**3,158**الدول العربية

1.01#49#48#3838381.0049...47#39,285شرق آسيا و المحيط الهادىء

0.99**43**44**44**3333320.97...48**148,252**العالم

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.



 نسبة المدرِّسين المدرَّبين %هيئة التدريسنسبة القيد الصافية
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1415161718192021222324252627

107

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش7781.121413141.063.797-181-167-18119

استراليا..................5252510.98............

الصين22.........1,04998........................
الفيليبين135-.........0.993939380.96-128-197**24**24**24**

اليابان28............109.........1.0289**84**82**83

اندونيسيا113-.........3130321.05-1280-196............

بابوا غينيا الجديدة..........................................

باالو..........................................

بروناي دار السالم6563661.040.619767946620............

تايالند24.........8080801.0110478............

توفالو..................1.19*, 100-2*, 84-2*, 92-2*, 2-............

توكيالو..........................................

تونغا..............................2114302.13

تيمور الشرقية..........................................

جزر سليمان..........................................
جزر كوك141-115-.10.03-1100-141-1-............0.85*, 83-1*, 97-1*, 90-1*, 1-

جزر مارشال..........................................

جمهورية الكونغو الديموقراطية..........................................

جمهورية فانواتو212-.........25-25-25-20.98-20.11-291-............

جمهورية كوريا18.........4344430.975151510.983099
ساموا114+.........10.30+198+............1.09**42**38**40**

سنغافورة..........................................

فيتنام1739991439218.....................39

فيجي219-............215-215-215-21.01-20.45-............
كمبوديا23......1.031212131.075.294-288**5**4**5**

كيريباتي..........................................

ماليزيا124-.........5049511.04-161-158-163-11.08-127-196

ميانمار18......6661.026.49952............

ميكرونيزيا..........................................

ناورو18416-.0.990.0498-182-1**, 57-1**, 58-1**, 57-1**, 1-............

نيوزيلندا12.........8483841.019392951.039.099

نيوي..........................................

المتوسطات اإلقليمية

آسيا الوسطى10………15398……………………

أفريقيا جنوب الصحراء19**………75**564**……………………

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية14………1,41894……………………

أمريكا الالتينية و الكاريبي21………98896……………………

أوروبا الوسطى و الشرقية10………1,06799……………………

جنوب و غرب آسيا#40………#1,059#95……………………

الدول العربية19**………91**165**……………………

شرق آسيا و المحيط الهادىء#21………#1,842#96……………………

العالم20**………94**7,254**……………………
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الجدول ٢ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد

نسبة القبول الصافية نسبة القبول اإلجماليةالملتحقين الجددالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
التعليم اإللزامي 
(الفئة العمرية)

200820081999التعليم االبتدائي

 سن 
اإللتحاق

المدة 
(بالسنوات)

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

123456789101112

آسيا الوسطى

.........1774494489394910.97-7اوزبكستان

.........0.99*114*115*114*166411847-6أذربيجان

.........11.02-1129-1126-1128-147-147-1573-7أرمينيا

...........................1573-7تركمنستان

126649471161141181.04666766-6جورجيا

1574175481041061010.96939590-7طاجيكستان

58*59*58*157499499697960.99-7قيرغيزستان

65**, 1+66**, 1+66**, 1+11.00+1106+1105+1106+149+1236+1774-7كازاخستان

157560491341341330.99868685-7منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

67**65**66**166610498484830.99-6الرأس األخضر

36**38**12763375199971021.0537-7السنغال

...........................66…الصومال

.........1166603461191271100.87-6الكامرون

43**, 1+47**, 1+45**, 1+16669948103107980.92-6الكونغو

10.85273221+183+197+190+145+1411+76…النيجر

763,497471531621440.89212419.أثيوبيا

19**, 1-24**, 1-22**, 1-..................1466-6أنغوال

.........1.01**160**158**50159**12671,662-6أوغندا

147552454044370.84171816-7إريتريا

.........20.89-2117-2132-2125-246-2291-1166-6بنين

20.98232125-2113-2116-2115-249-249-1567-6بوتسوانا

10.93202316+183+190+187+147+1378+1676-6بوركينا فاصو

126+129+128+76289491441481400.95… بوروندي

0.74222518**, 1-84**, 1-114**, 1-99**, 1-43**, 1-316**, 1-1466-6تشاد

11.78394237+1134+176+1105+164+1185+1566-6توغو

17**25**146616489699920.9321-6جزر القمر

.........10.78+186+1110+197+144+1118+1566-6جمهورية إفريقيا الوسطى

0.99141315**, 1-105**, 1-107**, 1-106**, 1-49**, 1-1,267**, 1-1377-7جمهورية تنزانيا المتحدة

15662,328551161051281.21222123-6جمهورية الكونغو الديموقراطية

0.93444543**, 1-104**, 1-112**, 1-108**, 1-48**, 1-1,092**, 1-1577-7جنوب افريقيا

.........1276560502102132070.97-7رواندا

1377479511251221271.04383739-7زامبيا

144+142+143+..................1267-6زمبابوي

..................1132+...15.8+1376-7ساوتومي وبرنسيبي

10.96403841-1101-1105-1103-149-131-67…سوازيالند

.........10.91-1182-1201-1192-148-1296-1166-6سيراليون

77*74*75*1.00*126*127*127*148+11.4+1566-6سيشيل

...........................1666-6غابون

.........127643519391961.06-7غامبيا

30**30**30**1566684491151131161.02-6غانا

1676249469297870.90192118-7غينيا

.........10.96-188-192-190-149-115-1175-7غينيا اإلستوائية

10**, 1+12**, 1+11**, 1+..................1276-7غينيا بيساو

1566419467581690.85273024-6كوت ديفوار
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نسبة القبول الصافية المعدلةنسبة القبول الصافية 
النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف 

األول االبتدائي الذين اشتركوا في برنامج ما من 
البرامج المنظمة لتنمية الطفولة المبكرة 

المنطقة

2008199920082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى
اوزبكستان.........188-190-187-...............276-
أذربيجان87555*88*87*87*85*86*84*86*85*
أرمينيا.........188-188-189-.........154-153-155-

تركمنستان....................................

جورجيا.........9795100.........9794100

طاجيكستان981009696100939810096-11-11-11

قيرغيزستان91898989151415*90*91*575856

كازاخستان.........939999100**, 90+1**, 91+1**, 555753+1

منغوليا75787299971009999100535155

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر72747374878588**70**71**737273
السنغال.........52-179-177-180**56**54**156-154-157-

الصومال....................................

الكامرون.........889383..................
الكونغو.........265-265-264-.........258-259-258-
النيجر160+166+154333827+173+179+167+113+112+114+

أثيوبيا778074242621838680666

أنغوال..................33**, 37-1**, 35-1**, 1-.........
أوغندا.........817983.........74**69**71**

إريتريا161715222321313329504852

بنين.........281-284-277-..................

بوتسوانا.........252327-240-238-242.........
بوركينا فاصو135+136+134293325+168+170+165-15-15-15+
بوروندي159-160-158+139+142+135-193-193-193-21-21-21-

تشاد..................333827.........
توغو.........147-149-146687263-176-178-174-

جزر القمر..................303129.........

جمهورية إفريقيا الوسطى.........152+158+147+..................
جمهورية تنزانيا المتحدة..................88151416**, 87-1**, 87-1**, 1-
جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية..................142-145-138272826-

جنوب افريقيا.........89**, 88-1**, 88-1**, 9896100-1.........
رواندا.........98**100**99**.........297-298-297-
زامبيا54474549636066-117-116-117**50**52**

زمبابوي.........149+147+150-260-258-262+.........

ساوتومي وبرنسيبي4647458688849910099-142-142-143
سوازيالند.........148-147-150474549-176-178-175-

سيراليون....................................
سيشيل.........94*92*93*77*75*76*94*92*93*

غابون....................................
غامبيا.........53656764-160-158-162**, 50-1**, 51-1**, 1-
غانا.........41494850**39**40**41**39**40**

غينيا424441293127565854201921
غينيا اإلستوائية........................79**, 130-130-129+1-

غينيا بيساو..................140+146+135+.........

كوت ديفوار..................515645.........
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الجدول ٢ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد

نسبة القبول الصافية نسبة القبول اإلجماليةالملتحقين الجددالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
التعليم اإللزامي 
(الفئة العمرية)

200820081999التعليم االبتدائي

 سن 
اإللتحاق

المدة 
(بالسنوات)

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

123456789101112

29**27**28**..................1366-6كينيا

.........1666119471121171070.92-6ليبيريا

10.94262527-194-1101-197-148-153-67…ليسوتو

.........10.87+189+1102+196+146+1344+1576-7مالي

.........10651,033491861881850.98-6مدغشقر

.........1366666511411371441.05-6مالوي

11.00717072+199+199+199+149+119+1656-5موريشيوس

12671,098481601651550.94181917-6موزمبيق

167753501011011011.00615963-7ناميبيا

...........................1466-6نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

.........1666440491051051061.01-6اسبانيا

.........10.98-1110-1113-1111-148-1122-1566-6البرتغال

188+185+186+11.01-199-198-199-149-167-1676-7الدنمارك

.........167696481031041030.99-7السويد

............الكرسي البابوي

.........18647534899100990.99-6المانيا

...........................1656-5المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

.........166758499897991.01-6النرويج

.........156483481021041000.97-6النمسا

.........17664,354501061031091.05-6الواليات المتحدة األميركية

11.00979796-1103-1102-1102-149-1107-1566-6اليونان

.........0.98*87*88*87*16660.7648-6اندورا

.........1566129499796981.03-5إسرائيل

.........15486249100991011.02-6إيرلندا

16674.14999100980.999810096-6إيسلندا

.........10.99-1105-1106-1106-148-1567-1865-6إيطاليا

.........1866112499897981.02-6بلجيكا

...........................1556-4جبرالتر

.....................16650.3348-6سان مارينو

.........157673499493961.03-7سويسرا

...........................1665-6فرنسا

.........1676574899100980.98-7فنلندا

.........0.95*103*109*106*15669.148-6قبرص

.........20.99-298-298-298-249-2351-1666-6كندا

.........15665.75098961011.05-6لكسمبرغ

.........0.95*120*126*124*14650.4744-6ليختنشتاين

...........................1656-5مالطة

...........................1665-6موناكو

198+199+199+1766202491011011011.00-5هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

10.99848384-1139-1141-1140-149-1405-1466-5اكوادور

.........11.00-1111-1111-1111-149-1742-1566-5األرجنتين

...........................1474-7البرازيل

16566.4481121141090.96848582-5البهاما

146622046105110980.89565656-5الجمهورية الدومينيكية
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نسبة القبول الصافية المعدلةنسبة القبول الصافية 
النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف 

األول االبتدائي الذين اشتركوا في برنامج ما من 
البرامج المنظمة لتنمية الطفولة المبكرة 

المنطقة

2008199920082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا.........333234403841.........

ليبيريا..................151712.........
ليسوتو.........149-149-149262627-157-157-158-
مالي34+177+182+172+115+115+116**45**40**126+128+123+

مدغشقر.........8686875964559997100
مالوي.........73747376848087**68**71**
موريشيوس183+183+184717072+183+183+184+192+192+192+
موزمبيق.........59252524646463**60**59**
ناميبيا.........59807883777678**55**57**

نيجيريا.........40**, 36-1**, 38-1**, 38-1**37**37**.........

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا.........100991001009910010099100

البرتغال.........199-198-1100-..................

الدنمارك.........190+188+193-178-172-184+.........

السويد.........99100999899969910099

الكرسي البابوي............

المانيا.........99**97**98**95**92**94**.........

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .........999999979797.........

النرويج.........9910099989799.........

النمسا..................97**91**94**.........

الواليات المتحدة األميركية.........787481838285868389

اليونان.........10010099-199-199-1100.........
اندورا43-1100-1100-1100*46*44*.........42**45**44**

إسرائيل.........898790848286.........

إيرلندا.........494752444147.........

إيسلندا.........98100979910098.........

إيطاليا.........100100100-1100-1100-199.........

بلجيكا.........989799969497.........

جبرالتر....................................

سان مارينو....................................

سويسرا.........10099100100100100.........

فرنسا.........100991009999100.........

فنلندا.........10010099959595.........

قبرص.........97*98*98*97*97*97*.........

كندا..................9910099.........

لكسمبرغ.........949296938998.........
ليختنشتاين.........51*47*49*.........51*47*49*

مالطة.........777876-166-165-167.........

موناكو.........100*, 100+1*, 100+1*, 1+..................

هولندا.........199+199+198100100100+.........

أمريكا الالتينية و الكاريبي
اكوادور190-190-190969597-1100-199-1100-164-163-165-
األرجنتين.........199-1100-1979810097-199-1100-197-

البرازيل.........828283......79**.........

البهاما686669878786717073565557

الجمهورية الدومينيكية565755656467727172555455
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الجدول ٢ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد

نسبة القبول الصافية نسبة القبول اإلجماليةالملتحقين الجددالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
التعليم اإللزامي 
(الفئة العمرية)

200820081999التعليم االبتدائي

 سن 
اإللتحاق

المدة 
(بالسنوات)

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

123456789101112

54**, 1-14**, 1-34**, 1-1576161481211231190.97-7السلفادور

15662,568491221221221.00898990-6المكسيك

16661.5491071081070.99889185-6آروبا

.........0.93*85*91*88*16571.648-5أنتيغوا وبربودا

ا يّ ......79**, 1+1.30**117**90**101**17570.2247-5أنغِ

.........10.99-1103-1104-1104-149-153-1566-6أوروغواي

.........10.97-199-1102-1100-148-1144-1466-6باراغواي

.....................48*3.8*1656-5بربادوس

..................103*, 2-...20.79-1656-5برمودا

84**84**84**146673481071091060.98-6بنما

69**68**69**11.00-1120-1121-1121-149-1287-1366-6بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

1866591491001001001.00818181-6بيرو

72**76**74**14568.2481141161110.96-5بيليز

125717499697961.00676768-6ترينيداد وتوباغو

81**, 1+77**, 1+79**, 1+0.96**, 1-86**, 1-90**, 1-88**, 1-49**, 1-48**, 1-1266-6جامايكا

82**72**77**..................1566-6جزر األنتيل الهولندية

68*, 1+56*, 1+62*, 1+0.90*91*101*96*16560.6250-5جزر الكايمن

...........................1666-4جزر تركس وكايكوس

76**70**73**1.00**, 1-105**, 1-105**, 1-105**, 1-151-10.46-1657-5جزر فيرجين البريطانية

78*83*80*1.14*90*79*85*16571.252-5دومينيكا

.........15572.0501021021021.00-5سانت فنسنت وغرينادين

84*, 1+79*, 1+82*, 1+............16570.7450-5سانت كيتس ونيفيس

70**72**71**15572.6489194880.94-5سانت لوسيا

.........126610499898970.99-7سورينام

.........10.98-1102-1103-1103-149-1256-2166-6شيلي

.........16571.8489999980.99-5غرينادا

1576471491221231210.98565854-6غواتيماال

يّانا 90**87**89**15661649100991001.01-6غوِ

60**60**60**1466575481021031010.97-5فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

11.02979797+1102+1100+1101+149+1136+1466-6كوبا

.........156676499595951.00-6كوستا ريكا

61**64**62**15651,106481251271240.98-5كولومبيا

.........1.63*, 1-125*, 1-77*, 1-99*, 1-157-10.07-1657-5مونتسيرات

1166202471531581480.94394038-6نيكاراغوا

...........................1166-6هايتي

149+149+149+1366230481241261220.96-6هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

.........157612481021021021.00-7استونيا

..................99...15741,274-6اإلتحاد الروسي

...........................1364-6البانيا

...........................64…البوسنة والهرسك

.........156591481081091070.99-6الجمهورية التشيكية

.........167498491031031031.00-7المجر

......1.0069*100*100*49100*1764384-6اوكرانيا

.........167468491071071081.01-7بلغاريا

..................197-...1373-1576-7بولندا
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نسبة القبول الصافية المعدلةنسبة القبول الصافية 
النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف 

األول االبتدائي الذين اشتركوا في برنامج ما من 
البرامج المنظمة لتنمية الطفولة المبكرة 

المنطقة

2008199920082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور656465-142-118-167737275746684

المكسيك.........959595999810010099100

آروبا.........961009210099100.........

أنتيغوا وبربودا....................................
ا100100100100**81**89**100**, 73+1**, 84+1**, 100+1**81**89** يّ أنغِ

أوروغواي166-166-166-296-296-296-..................
باراغواي165-164-165777678-170-169-171-184-183-185-

بربادوس100*100*100*...........................

برمودا...............93**, 2-..................

بنما878788848484777778.........
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)166-166-166737274-173-173-174-266-266-266-

بيرو100888788636363**100**100**767576

بيليز.........1009999100**99**100**656764

ترينيداد وتوباغو676767919092858585797880

جامايكا.........187+183+191-179-178-179+.........

جزر األنتيل الهولندية..................9795100.........
جزر الكايمن93959495**, 89-1**, 91-1**, 100-1*, 83+1*, 92+1*, 87+1**, 82-1**, 84-1**, 1-

جزر تركس وكايكوس....................................

جزر فيرجين البريطانية......98-299**, 95-1**, 97-1**, 100-1**81**90**.........
دومينيكا80828182*64*72*93*100*97*60*48*54*

سانت فنسنت وغرينادين.........93979698**, 100+1**, 96+1**, 1+.........

سانت كيتس ونيفيس100100100.........100*, 92+1*, 96+1*, 1+.........
سانت لوسيا95-294-293-295-149-149-150**92**93**69**, 68-2**, 69-2**, 2-

سورينام878787100100100.........868686

شيلي.........189-189-190-..................
غرينادا62929293100100100**, 45+1**, 53+1**, 77+1**81**79**

غواتيماال.........727271767873919191
يّانا959596-1100-1100-1100.........162-162-162- غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)636364747375777679757476
كوبا199+199+1100999999+1100+199+1100+1100+1100+1100+
كوستا ريكا828182..................164-163-165-

كولومبيا.........80807980**78**79**646463
مونتسيرات84-1100-1100-1100*, 69-1*, 76-1*, 1-.........56*, 41-1*, 48-1*, 1-

نيكاراغوا676667818082777578454546

هايتي....................................

هندوراس.........636164+188+188+188666468

أوروبا الوسطى و الشرقية
استونيا.........93-195-194-196**91**92**181-183-179-

اإلتحاد الروسي....................................

البانيا..................89**85**87**.........

البوسنة والهرسك....................................

الجمهورية التشيكية..................80**76**78**.........

المجر.........919092969597.........

اوكرانيا......64..................78*78*78

بلغاريا.........9596949999100.........

بولندا.........999899-196-195-196.........
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الجدول ٢ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد

نسبة القبول الصافية نسبة القبول اإلجماليةالملتحقين الجددالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
التعليم اإللزامي 
(الفئة العمرية)

200820081999التعليم االبتدائي

 سن 
اإللتحاق

المدة 
(بالسنوات)

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

123456789101112

1464885099971021.05767776-6بيالروس

.........14651,3324899101980.97-6تركيا

.........11.01-193-192-193-148-124-1574-6جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

.........147422048100101990.99-7رومانيا

.........1664524999100990.99-6سلوفاكيا

.........156618499797971.00-6سلوفينيا

.........1.01*103*102*103*14747249-7صربيا 

10.99686967-194-194-194-149-144-1574-7كرواتيا

.........157620491051041051.01-7التفيا

.........167431489697940.97-7ليتوانيا

...........................1474-7منتينيغرو

.........0.96*93*98*96*15743648-7مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

.........10.69-182-1119-1101-139-1811-1576-7افغانستان

86**88**87**12675.6491061061061.00-6الملديف

.........10.94-1124-1132-1128-146-131,971-1465-6الهند

.........9554,67145106114980.86-5باكستان

.........1.02*100*99*100*50*3,468*1065-6بنغالديش

19**21**20**11.02+1114+1112+1113+150+116+67.بوتان

.........1.35**, 2-159**, 2-118**, 2-138**, 2-56**, 2-1,400**, 2-1065-6جمهورية ايران اإلسالمية

91**, 1-90**, 1-90**, 1-1455330499897981.01-5سري النكا

.....................250+21,078+1055-5نيبال

الدول العربية

83**, 1+84**, 1+83**, 1+156498497777771.00-6األراضي الفلسطينية المحتلة

69**67**68**1666141499999991.00-6األردن

10.99484948-1109-1110-1110-148-161-1165-6اإلمارات العربية المتحدة

146614481071081050.97898692-6البحرين

1666601481031041020.98777976-6الجزائر

...........................1566-6الجماهيرية العربية الليبية

1464575491171181160.98606059-6الجمهورية العربية السورية

..................183+...1915+1366-6السودان

78**85**81**..................1166-6العراق

146543499495930.97626361-6الكويت

1566625491061071050.98515348-6المغرب

.........1166555501011001011.01-6المملكة العربية السعودية

146668846104110980.89253020-6اليمن

.........1666162491071061071.01-6تونس

156613476365600.92212418-6جيبوتي

6644497373731.00717071…عمان

.........176615491061061071.01-6قطر

71**74**72**11.06+1105+1100+1103+150+172+1566-6لبنان

78**, 1+81**, 1+79**, 1+10.98-196-198-197-148-11,702-1466-6مصر

.........11.06+1119+1112+1115+150+1100+1666-6موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

626065..................1466-5 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

.....................14665448-6 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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نسبة القبول الصافية المعدلةنسبة القبول الصافية 
النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف 

األول االبتدائي الذين اشتركوا في برنامج ما من 
البرامج المنظمة لتنمية الطفولة المبكرة 

المنطقة

2008199920082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس.........838085.........827984

تركيا.........183+186+180868685+.........

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.........9910097-191-190-191.........

رومانيا.........868686919192.........

سلوفاكيا....................................

سلوفينيا.........939393949395.........

صربيا .........98*97*98*..................

كرواتيا.........939393-195-195-195.........

التفيا..................97**99**98**.........

ليتوانيا.........949295959695.........

منتينيغرو....................................
مولدوفا.........87*89*88*94**91**93**74*78*76*

جنوب و غرب آسيا
افغانستان...........................157-167-146-
الملديف77989997909289999999**79**78**

الهند.........85-199-1100-197*, 100+1*, 93+1*, 1+.........

باكستان.........64*76*70*..................
بنغالديش.........898988.........87*88*87*
بوتان.........40232422-251-252-249**, 42-2**, 41-2**, 2-

جمهورية ايران اإلسالمية.........100**, 87-2**, 94-2**, 48-2**49**48**.........
سري النكا.........100**, 100-1**, 100-1**, 1-.........100**, 100-1**, 100-1**, 1-

نيبال353634.........52*64*58*.........

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة.........646564+199+198+1100747474

األردن656565969696939293727469
اإلمارات العربية المتحدة143-144-143838383-199-199-199-182-182-181-

البحرين91929097941009910097838384

الجزائر8990889798959910098-130-119-143

الجماهيرية العربية الليبية....................................

الجمهورية العربية السورية.........939910097**98**95**565755

السودان......165+.........24**, 27+1**, 25+1**, 1+.........

العراق..................889086.........

الكويت646762898891949593-182-181-183
المغرب78525450878885474747**80**79**

المملكة العربية السعودية.........616161.........606061

اليمن.........303524505446………

تونس.........9796979999999999100
جيبوتي39222519464843-18-18-18**43**41**
عمان.........50818181676767**50**50**
قطر.........68888789949297**66**67**
لبنان88+196+194+198+196+195+196**87**87**172+170+173+

مصر.........88**, 91-1**, 89-1**, 83-1**, 87+1**, 85+1**, 1+.........
موريتانيا137+136+138302931+141+140+142-1100-1100-1100+

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة .........676569+173+172+174.........

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ....................................



116

الجدول ٢ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / الملتحقين الجدد

نسبة القبول الصافية نسبة القبول اإلجماليةالملتحقين الجددالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم
التعليم اإللزامي 
(الفئة العمرية)

200820081999التعليم االبتدائي

 سن 
اإللتحاق

المدة 
(بالسنوات)

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

123456789101112

1465191471201241150.93535452-6 الو ج.د.ش

...........................1557-5استراليا

.........147517,411469694981.03-6الصين

44**46**45**12662,759471351391300.94-6الفيليبين

.........11.00-1101-1102-1101-149-11,187-1566-6اليابان

41**, 1+43**, 1+42**, 1+15765,184491251251251.00-7اندونيسيا

.........20.87-229-233-231-245-253-1476-6بابوا غينيا الجديدة

...........................1765-6باالو

.........14667.3491031021051.03-6بروناي دار السالم

.........…………152-1684-1666-6تايالند

.........0.86**, 2-104**, 2-120**, 2-112**, 2-45**, 2-0.26**, 2-1466-7توفالو

...........................56.توكيالو

20.99485047-2107-2108-2108-248-22.8-1456-6تونغا

.........116646471391441340.93-6تيمور الشرقية

...........................66…جزر سليمان

.....................149-10.34-1556-5جزر كوك

.........0.91*, 1-96*, 1-105*, 1-100*, 1-146-11.6-1466-6جزر مارشال

...........................1664-6جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

.........10.95-1107-1113-1110-147-16.6-1266-6جمهورية فانواتو

1566536481051061040.98979796-6جمهورية كوريا

10.98777777+1108+1110+1109+148+15.1+1256-5ساموا

.....................14664748-6سنغافورة

......80...............1,355**, 2-1465-6فيتنام

79**, 1-80**, 1-79**, 1-156617489495930.98-6فيجي

60**62**61**66394481251291220.95.كمبوديا

...........................1566-6كيريباتي

.........11.00-198-198-198-149-1525-1166-6ماليزيا

.........9551,228491391421370.96-5ميانمار

...........................1466-6ميكرونيزيا

.........1.19**, 1-77**, 1-65**, 1-71**, 1-53*, 1-0.18*, 1-1666-6ناورو

...........................1656-5نيوزيلندا

......85*, 1-..................1656-5نيوي

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.

المتوسطات اإلقليمية

………1,392481041051030.98………آسيا الوسطى

………0.94**112**119**116**48**25,318**………أفريقيا جنوب الصحراء

………1.02**105**102**103**49**9,118**………أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

………0.97**119**123**121**48**13,330**………أمريكا الالتينية و الكاريبي

………0.99**99**100**48100**4,321………أوروبا الوسطى و الشرقية

………0.94#118#126#122#47#43,750#………جنوب و غرب آسيا

………0.96**97**101**99**48**7,431**………الدول العربية

………1.02#104#102#103#47#32,411#………شرق آسيا و المحيط الهادىء

………0.97**110**114**112**48**137,071**………العالم
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نسبة القبول الصافية المعدلةنسبة القبول الصافية 
النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف 

األول االبتدائي الذين اشتركوا في برنامج ما من 
البرامج المنظمة لتنمية الطفولة المبكرة 

المنطقة

2008199920082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش697069656764798079151415

استراليا.........686670838186.........

الصين......185-...........................

الفيليبين504753756485535156706970

اليابان.........100100100-1100-1100-1100.........

اندونيسيا949910097474647**, 100+1**, 97+1**, 474549+1

بابوا غينيا الجديدة....................................

باالو..................94**100**97**.........

بروناي دار السالم.........858387.........686869

تايالند.........189-190-189-..................

توفالو....................................

توكيالو....................................

تونغا.........495147-246-246-246.........

تيمور الشرقية.........666766.........505249

جزر سليمان.........17-17-18-..................

جزر كوك..................84*81*82*.........

جزر مارشال.........11*, 11-1*, 11-1*, 1-..................

جمهورية الكونغو الديموقراطية....................................
جمهورية فانواتو160-163-157-.........636363......138-
جمهورية كوريا.........91989998929292**91**91**

ساموا.........888689+177+176+178.........

سنغافورة....................................

فيتنام........................87**.........

فيجي.........67959397848483**69**68

كمبوديا60798078201921**62**61**798078

كيريباتي..................93**93**93**.........

ماليزيا.........9810096-198-198-198.........

ميانمار131115...........................

ميكرونيزيا....................................
ناورو.........52**, 50-1**, 51-1**, 1-.........52**, 50-1**, 51-1**, 1-

نيوزيلندا.........939393989898.........

نيوي..................100*58*76*.........

المتوسطات اإلقليمية

آسيا الوسطى………#90929391 #91 #91 ………

أفريقيا جنوب الصحراء………60**60**60**434442………

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية………919092929094………

أمريكا الالتينية و الكاريبي………86**85**8685**84**85………

أوروبا الوسطى و الشرقية………89**88**88**#86 #87 #86 ………

جنوب و غرب آسيا………#90 #94 #93 #79 #92 #86 ………

الدول العربية………72**75**74**687066………

شرق آسيا و المحيط الهادىء………#88 #86 #87 #93 #91 #92 ………

العالم………83**84**83**79**83**81**………
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

الجدول ٣ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس

آسيا الوسطى

2,07149.9999991.009394920.98اوزبكستان

0.99*115*117*116*1.00*98*98*98*-49747أذربيجان

1051041061.02.........122472100أرمينيا

.................................تركمنستان

3114779596940.981071091060.98جورجيا

69248.98101960.951021041000.96طاجيكستان

4004919898970.999595940.99قيرغيزستان

11.00+1109+1108+1108+119797981.01+149+1951+كازاخستان

2404951021011031.021021021010.99منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

1211231180.96101105980.94-7648الرأس األخضر

0.868483841.02**60**70**1,618501365السنغال

10.55-123-142-133-...............135-1457-الصومال

3,20146238492750.821111191020.86الكامرون

62848355758560.971141181100.94الكونغو

10.80+155+169+162+143036240.68+143+11,554+النيجر

75063380.6198103920.89**12,74247أثيوبيا

10.831281411140.81-174-189-181-3,932452أنغوال

91261321210.921201201211.01**7,96450أوغندا

3144595257470.825257470.82إريتريا

1,6014698399660.671171251080.87بنين

20.98-2109-2111-2110-251051051061.00-249-2330-بوتسوانا

10.89+174+183+178+1144451360.70+146+11,906+بوركينا فاصو

1,6034914954440.821361391320.95بوروندي

6380460.588397680.70...1,49641تشاد

10.94+1111+1119+1115+1161331000.75...148+11,164+توغو

111471599107910.851191251140.92جزر القمر

10.71+174+1104+189+............114+142+1608+جمهورية إفريقيا الوسطى

16767671.001101111090.99**8,60249جمهورية تنزانيا المتحدة

9,97345104749450.909099820.83جمهورية الكونغو الديموقراطية

10.96-1103-1106-1105-121131151120.97-149-17,312-جنوب افريقيا

2,190516100101990.981511501521.01رواندا

2,9094938285790.921191201180.98زامبيا

20.99-2103-2104-2104-100102990.97...250-22,446-زمبابوي

11.01+1134+1133+1133+1081091060.97-1+150+134+ساوتومي وبرنسيبي

10.93-1104-1112-1108-9496920.95-1-148-1233-سوازيالند

10.88-1148-1168-1158-.........170+13-148-11,322-سيراليون

0.99*130*131*131*0.99*116*117*116*18+149+18.6+سيشيل

............1391391391.00.........غابون

221512092100850.858684891.06غامبيا

177982760.921051061050.99**3,62549غانا

1,36445265668430.649097830.85غينيا

10.95-196-1101-199-149109122960.79-181-غينيا اإلستوائية

.........2120-0.67**65**96**80**......2269-غينيا بيساو

2,35644107384620.747483660.79كوت ديفوار
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نسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)هيئة التدريسنسبة القيد الصافية المعدلة
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1213141516171819202122232425

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان9192900.981188510010010018............
أذربيجان0.98448710010010011*95*97*96*1.01*89*88*89*

أرمينيا119-.........193-192-194-11.03-16.6-1100-............

تركمنستان..........................................

جورجيا36859595959.........99............
طاجيكستان23......9899960.96316888.........197+
قيرغيزستان1.009191911.00179864646424*94*94*94*
كازاخستان116+.........1.0299991001.01+158+198**, 96+1**, 94+1**, 95+1**, 1+

منغوليا9694971.039999991.007.79599989931

أفريقيا جنوب الصحراء
الرأس األخضر8586840.983.16785808724.........99**

السنغال36.........0.877575761.024429**52**59**55

الصومال136-.........113-117-........................

الكامرون6746*, 58-2*, 62-2*, 8894820.877044-2............

الكونغو264-266-262-20.931247-289-284-29552-............

النيجر2631210.68+154+160+148+10.79+140+145+198+197+199+139

أثيوبيا3743300.697982760.932153990879459
أنغوال..............................0.86**, 48-1**, 55-1**, 52-1**, 1-

أوغندا9796991.031604089908950............

إريتريا3336310.864043370.876.64889948447

بنين9399860.873619-272-271-27645............

بوتسوانا8381851.05-290-288-291-21.03-213-280-294-291-295-225

بوركينا فاصو3541290.70+164+168+160+10.89+139+133+186+184+191+149

بوروندي129-153-187-181-194-152-.........3639330.8499

تشاد62......242835............5163390.62

توغو8697750.77+194+198+189+10.91+128+146-115-114-122+141

جزر القمر30......3.73757............6873620.85

جمهورية إفريقيا الوسطى195+.........167+177+157+10.74+16.4+114+............

جمهورية تنزانيا المتحدة16550-1100-1100-110052.........100**4949501.04

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية2562793939539............3334320.94

جنوب افريقيا131-.........1.02-1236-177**, 94-1**, 92-1**, 93-1**, 9795981.03-1

رواندا1.03325494909768**97**95**96**............

زامبيا61**.........50**48**7071680.979796971.02

زمبابوي238-............8483841.01-291-290-291-21.02-264

ساوتومي وبرنسيبي11.3+149+148+147+149+126+.........8888870.99+198

سوازيالند7170721.03-183-182-184-11.02-17.2-170-194-193-194-132

سيراليون130-126-149-145-163-144-........................

سيشيل114+......10.62+185+199+........................

غابون..........................................

غامبيا34.........7782710.877269741.076.433
غانا0.967776771.011123349406832**59**61**60**

غينيا8844*80*82*4451360.697277670.873128
غينيا اإلستوائية12.9-134-131-132-129-128-.....................69**, 1+
غينيا بيساو262-............24.3-............0.71**43**61**52**

كوت ديفوار562310010010042............5664480.76
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

الجدول ٣ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس

6,86949119192900.971121131100.98كينيا

540473098113830.749196860.90ليبيريا

10.99-1107-1108-1108-11102981051.08-149-1401-ليسوتو

10.84+186+1103+195+1405666470.71+145+11,926+مالي

4,020491998100960.971521541490.97مدغشقر

1361391330.961201191221.03...3,19850مالوي

11.00+1100+1100+1100+1271031031041.01+149+1118+موريشيوس

4,9044727080590.741141211070.88موزمبيق

4074941161161171.011121131120.99ناميبيا

10.88-187-199-193-1591101810.80-146-121,632-نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

2,62548331051061050.991071071060.99اسبانيا

10.95-1112-1118-1115-1111231261200.96-147-1754-البرتغال

11.00-199-199-199-1121011021011.00-149-1416-الدنمارك

5854981101081111.039595950.99السويد

...........الكرسي البابوي

3,2364941061061060.991051051051.00المانيا

4,4654951011011011.001061061061.00المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

4304921011011011.009999991.00النرويج

3374851021031020.99100100990.99النمسا

24,6774910101991021.039998991.01الواليات المتحدة األميركية

11.00-1101-1101-1101-179494951.00-149-1639-اليونان

0.96*85*88*87*............4.5472اندورا

84149.1121131110.991111101111.01إسرائيل

4874911041041030.991051051051.01إيرلندا

3049299100980.989898981.00إيسلندا

10.99-1103-1104-1104-171041051040.99-148-12,820-إيطاليا

73349541051051050.991031031031.00بلجيكا

........................3.2499جبرالتر

.........................1.648سان مارينو

5054841041041041.001031031031.00سويسرا

4,13948151061061050.991101111090.99فرنسا

3574919999991.009798970.99فنلندا

0.99*103*104*103*1.00*97*98*97*57497قبرص

21.00-299-299-299-269999991.00-249-22,305-كندا

364981011001021.021001001011.01لكسمبرغ

1.00*107*107*107*............2.2504ليختنشتاين

11.00-199-199-199-1271071061071.01-148-128-مالطة

0.95*, 1+125*, 1+131*, 1+128*, 1+............123+149+11.8+موناكو

1081091070.981071081060.98...1,28648هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

1.00**118**119**118**1141141141.00...49**2,041**اكوادور

10.99-1115-1116-1116-1231141151140.99-149-14,700-األرجنتين

17,81247121551591500.941271321230.93البرازيل

3749309596940.981031031031.00البهاما

1,30647211071091060.981041081010.93الجمهورية الدومينيكية
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نسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)هيئة التدريسنسبة القيد الصافية المعدلة
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1213141516171819202122232425

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا47**98**98**98**46**148**6363641.028282831.01

ليبيريا231240394724............4855420.76

ليسوتو5854611.13-173-171-175-11.05-111-177-171-164-174-137
مالي0.71+177+184+170+10.83+138+127+150+148+156+150**37**52**45**

مدغشقر6666671.01-199-199-1100-11.01855652426047

مالوي..................99100980.989188941.06

موريشيوس9190911.01+194+193+195+11.01+15.5+168+1100+1100+1100+122

موزمبيق5258460.798082770.94773567647364

ناميبيا29......95...8986921.079188931.0614
نيجيريا0.91-1467-148-251-241-262-146**, 60-1**, 66-1**, 63-1**, 0.82-1**55**67**61**

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا12.........100100991.001001001001.0021175

البرتغال112-.........199-199-199-10.99-164-182-............

الدنمارك..................9898981.01-196-195-197-11.02

السويد10.........9595940.996181.........100

الكرسي البابوي..............
المانيا13.........24085.........100**, 1-.........100**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 18.........1001001001.001001001001.0024481

النرويج..................1001001001.009999991.00
النمسا12.........2989............1.01**98**97**97**

الواليات المتحدة األميركية14.........9595951.009393941.011,80386

اليونان110-.........9595961.01-1100-199-1100-11.00-162-165

اندورا0.980.457810010010010*81*82*82*............

إسرائيل13.........9898981.009797981.016486

إيرلندا16.........9393941.019796981.023184

إيسلندا10**, 1-.........80**, 2.9-1**, 9897981.00-1.........99

إيطاليا110-.........199-1100-199-10.99-1273-195-.........100

بلجيكا11.........9999991.009998991.016680

جبرالتر0.197710010010017........................

سان مارينو6.........0.2591........................

سويسرا13.........99991001.019999991.014080

فرنسا19.........1001001001.009999991.0021782

فنلندا14.........9999981.009696961.002578
قبرص15.........0.993.982*99*99*99*1.00*98*98*98*

كندا..............................9999991.00

لكسمبرغ12.........9897991.039797981.023.072

ليختنشتاين7.........1.050.3376*92*88*90*............

مالطة..................9594961.02-191-191-192-11.01

موناكو..........................................

هولندا..................99100990.999999990.99

أمريكا الالتينية و الكاريبي

اكوادور23**100**100**100**70**90**.........99981001.01-199

األرجنتين116-.........1303-187-........................

البرازيل23.........9596940.9877491.........92

البهاما9089901.009291931.032.38791909116

الجمهورية الدومينيكية8181821.028282831.02676989908920
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

الجدول ٣ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس

99448111091111070.971151171130.97السلفادور

14,6994981111121100.981141151130.98المكسيك

1049771141161120.971141161120.96آروبا

0.92*96*105*100*............124852أنتيغوا وبربودا

ا يّ 1.00**94**94**94**1.04**, 1+113**, 1+109**, 1+111**, 1+1.6499أنغِ

10.97-1113-1116-1114-1141111121110.99-148-1359-أوروغواي

10.97-1104-1107-1105-0.96**116**121**119**118-148-1894-باراغواي

........................11*49*23*بربادوس

0.85*, 2-92*, 2-108*, 2-100*, 2-............235-246-24.7-برمودا

44548111081101060.971111131090.97بنما

11.00-1108-1108-1108-181131141120.98-149-11,512-بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

3,85549201231241230.991091091091.00بيرو

5249951111131090.971201221190.97بيليز

13148729798970.991031051020.97ترينيداد وتوباغو

1.009395920.97**94**94**94**3154912جامايكا

............1311351270.95.........جزر األنتيل الهولندية

0.84*85*102*93*0.97*, 1+106*, 1+109*, 1+108*, 1+3.74836جزر الكايمن

.................................جزر تركس وكايكوس

0.96**, 1-105**, 1-110**, 1-108**, 1-0.97*110*113*112*128-149-13.0-جزر فيرجين البريطانية

1.06*84*79*82*0.95*102*107*104*8.44935دومينيكا

10.951091141040.92+1114+1121+1117+16476سانت فنسنت وغرينادين

............1.04*, 1+122*, 1+118*, 1+120*, 1+6.55021سانت كيتس ونيفيس

214941041071010.959899970.97سانت لوسيا

1141161110.95............704846سورينام

10.95-1103-1108-1106-155101102990.97-148-11,679-شيلي

10.971031051000.95+191+193+192+144879غرينادا

2,5014811101108940.871141171100.94غواتيماال

يّانا 1074921181191160.981091091080.99غوِ

3,4394816100101990.981031041020.97فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

10.98+1103+1104+1104+1.1111131090.97+148+1868+كوبا

5354881081091070.981101101090.99كوستا ريكا

5,28649201191191191.001201201200.99كولومبيا

1.12*, 1-113*, 1-101*, 1-107*, 1-............131-149-10.50-مونتسيرات

94448151011001011.011171181160.98نيكاراغوا

.................................هايتي

11.011161161161.00+1108+1106+1107+1,276499هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

754831021031000.97100101990.99استونيا

4,9694911081091070.999797971.00اإلتحاد الروسي

............1101101090.99.........البانيا

1091091101.01...............18249البوسنة والهرسك

4604811031041030.991031031030.99الجمهورية التشيكية

3944881021031010.9899100980.99المجر

1.00*99*98*4911091101090.9998*1,573اوكرانيا

2634911071081050.981011011011.00بلغاريا

11.00-197-197-197-129899970.98-149-12,485-بولندا
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نسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)هيئة التدريسنسبة القيد الصافية المعدلة
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1213141516171819202122232425

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور179-173-186-11.189695961.02307393919433-

المكسيك28......99991001.01100991001.005256695

آروبا9999990.990.5883999710017.........99

أنتيغوا وبربودا0.950.689353525317*87*91*89*............

ا1.000.119058366014**93**93**93**............ يّ أنغِ

أوروغواي116-............198-198-198-11.00-123-............

باراغواي..................9796971.00-191-191-191-11.00

بربادوس13*60*65*61*79*1.7*........................

برمودا20.57-289-2100-2100-2100-28-.........93**, 2-............

بنما9797971.009999980.99187691939124

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)124-............9696961.00-195-195-195-11.01-162
بيرو21.........9797981.0118565.........100**
بيليز1.00100991001.002.37243424323**90**90**90**

ترينيداد وتوباغو17*......87*79*7.6*9392931.019596950.99
جامايكا..................1.018182790.97**90**90**90**

جزر األنتيل الهولندية..........................................
جزر الكايمن0.880.318896879712*81*93*87*.........99*, 1+

جزر تركس وكايكوس..........................................
جزر فيرجين البريطانية1.03-10.22-190-172-157-173-114**, 98-1**, 96-1**, 97-1**, 1.01-1**99**98**98**
دومينيكا1.120.508559416317*80*72*76*0.98**96**97**97**
سانت فنسنت وغرينادين17......0.928783.........98.........98**, 1+

سانت كيتس ونيفيس16......0.408964........................
سانت لوسيا0.979494930.990.988688739021**92**95**93**

سورينام9091900.994.49310010010016............

شيلي125-.........195-195-194-10.99-167-178-............
غرينادا0.939898991.010.627573717423**, 81+1**, 87+1**, 84+1**, 1+

غواتيماال29.........8387800.929698950.978565

يّانا9998991.004.28858535926............ غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)8786881.019292921.012128183698716

كوبا192+178+1100+1100+1100+19+.........1100+.........99

كوستا ريكا288086878619........................

كولومبيا1.019493941.001807810010010029**96**95**96

مونتسيرات177-116-.10.03-1100-177-1-.........96*, 1-............

نيكاراغوا8079811.029393941.01327673587729

هايتي..........................................
هندوراس188+188+189+11.019796981.02387536313833+

أوروبا الوسطى و الشرقية
استونيا12.........1.009796971.006.194**100**100**100**

اإلتحاد الروسي17.........28598........................
البانيا.......................................100**

البوسنة والهرسك..........................................
الجمهورية التشيكية18.........1.032598**, 91-2**, 88-2**, 90-2**, 1.00-2**97**96**96**

المجر10.........9797971.009595951.003896

اوكرانيا16......1.009999100*90*89*89............

بلغاريا16.........9999980.999797981.001693

بولندا111-.........9696961.00-196-195-196-11.01-1234-184
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

الجدول ٣ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس

1111111100.9999981001.02-36249بيالروس

99103940.9299101980.97...6,76048تركيا

11.00-193-193-193-1.1011021000.98-148-1101-جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1051061040.98100100990.99-86548رومانيا

2254961021031010.991031031020.99سلوفاكيا

100100990.999798970.99-10748سلوفينيا

1.00*98*98*98*0.99**111**112**112**-29049صربيا 

11.00-198-199-199-9393920.99-1-149-1191-كرواتيا

117481100101990.9898100960.96التفيا

1364811021031010.989697950.98ليتوانيا

.................................منتينيغرو

0.98*93*95*94*1.00*100*100*100*152481مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

295240.08106127840.66...4,88838افغانستان

474811341351341.001121151090.94الملديف

10.97-1111-1115-1113-93101850.84...147-1140,357-الهند

0.688593770.83**, 1+56**, 1+82**, 1+69*, 1+...18,17644باكستان

1.06*94*89*92*............40*51*16,002*بنغالديش

11.01+1110+1108+1109+137580690.85+150+1109+بوتان

1091121060.941281071511.40...7,02857جمهورية ايران اإلسالمية

10.971011011021.00-1103-1106-1105--1,63149سري النكا

............213115129990.77+250+24,901+نيبال

الدول العربية

39049111051051061.018080791.00األراضي الفلسطينية المحتلة

81749339898981.009797971.01األردن

11.00-1108-1108-1108-1679091880.97-149-1284-اإلمارات العربية المتحدة

8649281071071081.011051061040.98البحرين

1051101000.911081111040.94-3,94247الجزائر

20.95-2108-2113-2110-251201211180.98-248-2755-الجماهيرية العربية الليبية

2,356484102107980.921241271220.96الجمهورية العربية السورية

10.90+170+178+174+0.85**43**50**47**14+146+14,744+السودان

............96104860.83.........العراق

2094938100991011.019596950.98الكويت

3,8794798695770.811071121020.91المغرب

98100960.96............3,211498المملكة العربية السعودية

3,2824437191510.568594760.80اليمن

1,0364821161191130.951071081060.98تونس

5647143339280.714649430.88جيبوتي

2714979193900.977574751.01عمان

784950101103980.961091091080.99قطر

10.98+1102+1104+1103+0.96**108**113**110**171+149+1464+لبنان

10.95-197-1102-1100-0.92**89**97**93**18-148-19,988-مصر

11.08+1108+1101+1104+198686861.00+150+1513+موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

10.95+197+1102+1100+197100102970.96+147+127+ الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

............3904814100101980.96 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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نسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)هيئة التدريسنسبة القيد الصافية المعدلة
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1213141516171819202122232425

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس15......9594961.022499100............
تركيا..................192+196+188+10.929596940.98+

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة118-.........99100980.98-192-191-192-11.01-15.5-172

رومانيا16.........9796971.005586.........100

سلوفاكيا17.........1489........................

سلوفينيا17.........9898980.999798971.006.298

صربيا 1.001784-1100-1100-110017*96*96*96*............

كرواتيا117-.........9292920.99-199-198-1100-11.02-111-191
التفيا11.........1193............1.00**98**99**99**

ليتوانيا13.........9898981.009696960.991097

منتينيغرو..........................................
مولدوفا16.........0.999.697*90*91*90*.........96**

جنوب و غرب آسيا

افغانستان43.........11429........................

الملديف9898980.999697950.983.67268706713
الهند..................0.84-196-197-194-10.96*, 77+1*, 92+1*, 85+1*, 1+

باكستان0.834474785927741*60*72*66*............

بنغالديش44*8887891.0236642545257............

بوتان128+......5659520.89+188+187+190+11.03+13.9+13591
جمهورية ايران اإلسالمية20.........35163............0.96**91**95**93**

سري النكا23.........99991001.016985............
نيبال2154+240+274+274+272+232+............0.79*59*75*67*

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة9999991.017777781.00136710010010029

األردن..................9594951.009493941.01

اإلمارات العربية المتحدة8182810.99-199-199-199-11.00-117-185-1100-1100-1100-117

البحرين..................99971001.0399100990.99

الجزائر23......9294900.969696950.9917053-199

الجماهيرية العربية الليبية..........................................
الجمهورية العربية السورية18**.........66**132**............0.93**91**98**95**
السودان38**, 57+1**, 64+1**, 60+1**, 61+1**, 124+1**, 1+............0.83**, 38+1**, 46+1**, 42+1**, 1+

العراق..............................8894810.86

الكويت9393931.019394930.9823891001001009

المغرب7176650.859092880.951464910010010027

المملكة العربية السعودية11*87*, 97-1*, 91-1*, 51-1*299*8585840.99............

اليمن..................5670420.597380660.83

تونس17.........6054.........9697950.98100

جيبوتي2832230.734851440.861.72680817834

عمان12**100**, 100-2**, 100-2**, 64-2**23**8383831.007271731.03

قطر6.28552425413............9595951.00
لبنان0.97+191+192+190+10.99+133+186+113+116+113+114**91**94**93**
مصر27**, 1-.........56**, 369-1**, 0.96-1**, 93-1**, 97-1**, 95-1**, 0.93-1**85**91**88**

موريتانيا6262620.99+177+174+179+11.06+113+137+1100+1100+1100+139

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 8584851.01+187+188+187+10.99+11.6+188+186+173+188+117

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 247895949517........................
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نسبة القيد اإلجماليةالقيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

 ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %(000)

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

الجدول ٣ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / القيد وهيئة التدريس

9014731131221040.851121171060.91 الو ج.د.ش

1,97849301001001001.001061061051.00استراليا

1131111161.04............105,951464الصين

13,4114881101101101.001101111090.98الفيليبين

7,1664911011011001.001021021021.00اليابان

0.971191211180.97**, 1+111**, 1+115**, 1+113**, 1+29,4984816اندونيسيا

20.84-250-259-255-10.86+163+174+169+...244-2532-بابوا غينيا الجديدة

1.02**, 1-100**, 1-98**, 1-99*, 1-0.93*109*118*114*123-48**, 1-11.5-باالو

4548371141151120.971071071071.00بروناي دار السالم

10.98+190+192+191+1189495930.97+148+15,371+تايالند

0.99*, 2-105*, 2-106*, 2-106*, 2-1.02*99*97*98*...248-21.5-توفالو

............1.19**, 1+111**, 1+93**, 1+101**, 1+.........توكيالو

20.97-2110-2113-2112-1081111060.96...247-217-تونغا

1071101030.94............2014713تيمور الشرقية

10.97-1106-1109-1107-1188891860.94-147-183-جزر سليمان

............0.95*94*99*96*121-147-12.0-جزر كوك

0.97*, 1-92*, 1-94*, 1-93*, 1-0.98**100**102**101**...148-18.2-جزر مارشال

.................................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

10.96-1106-1111-1109-1261111121100.98-147-138-جمهورية فانواتو

3,680481100100991.001051061040.98جمهورية كوريا

10.98+199+1101+1100+9899970.98...148+130+ساموا

........................300487سنغافورة

............6,8724611081121040.93فيتنام

10348991091091080.999495940.99فيجي

2,34147197104900.871161201120.94كمبوديا

............1.01*105*104*104*...1650كيريباتي

11.00-196-197-197-119899970.98-149-13,104-ماليزيا

5,11050.100101990.981171171170.99ميانمار

11.01-1111-1110-1110-............8**, 1-149-119-ميكرونيزيا

1.06**84**80**82**1.04**, 1-82**, 1-80**, 1-81**, 1-...1.350ناورو

348491299991001.001011011011.00نيوزيلندا

............1.00*98*99*99*.........نيوي

المتوسطات اإلقليمية

9999980.991001011000.98...5,59648آسيا الوسطى

0.91**97**106**102**8086730.85...47**128,548**أفريقيا جنوب الصحراء

1031021031.011021021021.00...51,75249أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

1211231190.971161181140.97...67,68748أمريكا الالتينية و الكاريبي

1031051020.979999980.99...19,84749أوروبا الوسطى و الشرقية

0.96#106#110#108#8997800.83...47#192,978#جنوب و غرب آسيا

0.92**91**100**96**8793810.87...47**40,840**الدول العربية

0.991101101111.01#109#110#109#...189,09847شرق آسيا و المحيط الهادىء

0.97**105**108**107**0.92**94**102**98**...47**696,347**العالم

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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نسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)هيئة التدريسنسبة القيد الصافية المعدلة
معدل 

التالميذ 
للمدرِّس

المنطقة

1999200820082008
2008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

ذكور وإناث 
إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

1213141516171819202122232425

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش7881740.928284810.96304997979730

استراليا..................9494951.019797981.01

الصين18.........6,03656........................

الفيليبين134-.........9090901.009291931.02-1390-187

اليابان18............392.........100.........100
اندونيسيا17.........1,68759.........99.........98**, 1+

بابوا غينيا الجديدة36**, 2-.........43**, 15-2**, 2-........................
باالو..............................0.94**94**99**97**

بروناي دار السالم9797971.003.67584928113............

تايالند16.........190+191+189+10.9934860+............

توفالو..........................................

توكيالو..........................................

تونغا222-............20.76-.........8890860.95-299

تيمور الشرقية41.........7779760.964.933............

جزر سليمان..................167-167-167-11.00-............
جزر كوك10.13-177-179-179-179-116-............0.96*85*88*86*

جزر مارشال..................0.99*, 66-1*, 67-1*, 67-1*, 1-............

جمهورية الكونغو الديموقراطية..........................................

جمهورية فانواتو124-......11.6-155-1100-............9292910.99

جمهورية كوريا24.........9898981.0099100980.9815377

ساموا132+............9494940.99+194+194+194+11.00+10.94

سنغافورة168197979719........................

فيتنام34577999410020.....................96

فيجي9998991.018990890.993.95598989826
كمبوديا49......0.918990870.96484498**79**87**83**
كيريباتي0.658285838625.....................99**

ماليزيا115-.........9899970.98-196-196-196-11.00-1206-168

ميانمار17784991009929........................

ميكرونيزيا17**, 1-............1.1**, 1-........................

ناورو1.010.0693-174-150-17722**, 73-1**, 72-1**, 72-1**, 1-............

نيوزيلندا15.........9999991.0099991001.012384
نيوي..............................1.00*98*99*99*

المتوسطات اإلقليمية
آسيا الوسطى17.........#95#95#94#0.999495940.9933088

أفريقيا جنوب الصحراء45**.........43**2,835**0.95**75**79**77**5963550.88

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية14.........9797971.009695961.013,73983

أمريكا الالتينية و الكاريبي23.........1.019595951.002,91978**94**93**94
أوروبا الوسطى و الشرقية18**.........82**1,120**1.00**94**94**94**#93#94#92#0.98
جنوب و غرب آسيا#39.........#79#86#71#0.83#90#92#87#0.95#4,970#46

الدول العربية22**.........56**1,899**0.94**83**88**86**7781730.90
شرق آسيا و المحيط الهادىء19.........#95#95#95#1.00#95#95#96#1.0210,03360
العالم25**.........62**27,845**0.98**89**91**90**0.93**81**87**84**



128

الجدول ٤ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها

 عدد التالميذ المنطقة
نسبة البقاء في الدراسة نسبة التالميذ المعيدين (%)المعيدين

حتى الصف 5
 نسبة البقاء في الدراسة حتي 

الصف األخير
 نسبة القبول 

اإلجمالي بالصف 
األخير

البلد أو اإلقليم

20072008 إلى 20072008 إلى 200820082008
ذكور وإناث 

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناث %(000)
ذكورذكور وإناثبين الجنسين

1234567891011121314

آسيا الوسطى

99981001.039595...---0.1237اوزبكستان

123*121*99100980.98...---1.542أذربيجان

196-198-10.99-197-198-198-...-1--1--1-148-10.22-أرمينيا

.................................-2-تركمنستان

9594979594971.03100103---0.9234جورجيا

...98.........99.........-...1.7طاجيكستان

9898981.009293...---0.3936قيرغيزستان

1106+1106+11.01+199+199+199+...-1+-1+-1+136+10.70+كازاخستان

9594959594951.019394---0.4342منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

8.838121499190928786881.039290الرأس األخضر

124508887170725857601.045657السنغال

..........................................الصومال

538441717166363635757560.987379الكامرون

1.017375**71**70**70**80**76**77**14146222322الكونغو

147+140+10.92+164+169+167+166+172+169+15+15+15+144+178+النيجر

632435554746494039421.095256أثيوبيا

..........................................أنغوال

57**0.9156**, 1-31**, 1-34**, 1-132-59**, 1-59**, 1-159-87249111111أوغندا

48431516157377697377690.894752إريتريا

6575.....................22946141414بنين

296-299-21.05-289-285-287-289-289-289-24-26-25-238-215-بوتسوانا

146+143+11.01+172+171+171+183+182+182+111+111+111+146+1201+بوركينا فاصو

541493433346259655451571.124548بوروندي

40**, 1-31**, 1-20.74-225-233-230-234-241-238-23**, 1-21**, 1-22**, 1-43**, 1-289**, 1-تشاد

171+161+10.80-139-149-145-150-158-154-122+123+123+147+1266+توغو

8191.....................2747242424جزر القمر

147+138+10.80+140+150+146+148+157+153+124+124+124+142+1145+جمهورية إفريقيا الوسطى

84**, 1-83**, 1-1.05**, 1-85**, 1-81**, 1-83**, 1-89**, 1-85**, 1-87**, 1-14-14-14-149-1351-جمهورية تنزانيا المتحدة

1,530461515168080797982760.935363جمهورية الكونغو الديموقراطية

86**, 1-86**, 1-.....................8**, 1-8**, 1-8**, 1-46**, 1-582**, 1-جنوب افريقيا

5452.....................38851181818رواندا

171476669092887982750.909398زامبيا

..........................................زمبابوي

...185+7.9462426237982757477710.93ساوتومي وبرنسيبي

175-172-11.07-176-171-174-188-176-182-115-121-118-141-142-سوازيالند

1101-188-.....................110-110-110-149-1131-سيراليون

116*120*.........198+196+1100+198+.1+.1+.1+.1+.1+سيشيل

..........................................غابون

1.067976**72**68**70**72**71**72**1250565غامبيا

8284.....................23645776غانا

211461515167074655560490.835562غينيا

153-152-.....................123-125-124-147-120-غينيا اإلستوائية

.................................219-...250-غينيا بيساو

4857.........90......4254518181894كوت ديفوار
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 نسبة القبول 
اإلجمالي بالصف 

األخير
نسبة القبول اإلجمالية المرتقبة 

بالصف األخير
 نسبة التخرج اإلجمالية من 

التعليم االبتدائي
نسبة اإلنتقال من التعليم االبتدائي إلى 

المنطقةالثانوي (البرامج العامة)

2007 إلى 2008200820082008

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

بين الجنسين
1516171819202122232425262728

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان940.999192910.9999100980.971001001001.00
أذربيجان0.978989891.0099100990.99*115*119*117*0.97*119*
أرمينيا1100-11.04-1125-1124-1126-11.02-1104-1101-1107-11.0799100980.98-

تركمنستان..........................................

جورجيا970.941101071141.071041061010.9599991001.00

طاجيكستان.........96100930.9398.........103......

قيرغيزستان920.999595940.999494930.991001001001.00
كازاخستان1106+11.00+1105+1104+1105+11.01+1110+1109+1110+11.01+1100+1100+1100+11.00+

منغوليا920.981271271271.009192911.009796981.02

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر941.057372741.02-291-287-294-21.098684871.04

السنغال6265580.89.........560.985856611.0943

الصومال..........................................

الكامرون670.846773620.855962560.904846501.07

الكونغو0.99**63**63**63**0.93-265-267-264-20.95**70**75**72**710.95
النيجر134+10.72+160+167+153+10.78+121+126+116+10.63+147+149+144+10.90+

أثيوبيا480.866263610.974348390.818888891.00

أنغوال..........................................
أوغندا0.96**60**63**4446420.9161............0.97**55**

إريتريا420.803034250.75-148-154-142-10.788384810.96

بنين271-272-270-20.97-........................550.73
بوتسوانا298-298-298-21.00-.........2102-21.07-2100-299-2101-21.02-2114-
بوركينا فاصو140+10.86+162+164+160+10.94-127-130-123-10.77+149+152+145+10.88+

بوروندي.........420.877775801.06-222-231-213-20.42-131
تشاد1.03**, 65-1**, 64-1**, 64-1**, 221-229-214-20.47-1-............0.54**, 22-1**, 1-
توغو153+163+142+10.67-153-156-149-10.87+............152+10.73+

جزر القمر.....................144-............710.78
جمهورية إفريقيا الوسطى145+145+145+11.00+............129+10.61+144+155+134+10.62+
جمهورية تنزانيا المتحدة0.96**, 45-2**, 47-2**, 46-2**, 2-............1.04**, 90-1**, 86-1**, 88-1**, 0.96-1**, 81-1**, 1-

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية0.92*76*83*80*440.699386971.13-133-140-125-10.64
جنوب افريقيا1.01**, 94-1**, 93-1**, 94-1**, 1-........................1.00**, 86-1**, 1-

رواندا....................................561.07

زامبيا1.05**58**55**56**880.8998101950.94105112970.87

زمبابوي..........................................

ساوتومي وبرنسيبي.........150+..............................
سوازيالند289-290-287-20.96-............169-10.93-176-175-177-11.03-
سيراليون....................................175-10.74-
سيشيل198+199+198+10.99+.....................129*1.07*124*

غابون..........................................

غامبيا1.00**84**84**84**............1.12**70**62**66**831.09

غانا8890850.949897981.01............800.95

غينيا470.755158430.75-147-156-139-10.693134260.75
غينيا اإلستوائية....................................151-10.95-

غينيا بيساو..........................................

كوت ديفوار4750430.85.....................390.6970
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الجدول ٤ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها

 عدد التالميذ المنطقة
نسبة البقاء في الدراسة نسبة التالميذ المعيدين (%)المعيدين

حتى الصف 5
 نسبة البقاء في الدراسة حتي 

الصف األخير
 نسبة القبول 

اإلجمالي بالصف 
األخير

البلد أو اإلقليم

20072008 إلى 20072008 إلى 200820082008
ذكور وإناث 

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناث %(000)
ذكورذكور وإناثبين الجنسين

1234567891011121314

..........................................كينيا

5863.....................3648767ليبيريا

162-173-11.51-156-137-146-169-155-162-118-124-121-142-184-ليسوتو

167+159+10.95+177+181+179+185+188+187+114+113+113+146+1258+مالي

790472021194242434242431.037171مدغشقر

154-154-10.94-135-137-136-143-144-143-64249202120مالوي

189+189+11.04+1100+196+198+1100+197+199+13+14+14+141+14.3+موريشيوس

270456656063584446420.915967موزمبيق

21.108176-280-273-277-290-284-287-7439182214ناميبيا

...........................3**, 1-3**, 1-3**, 1-48**, 1-625**, 1-نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

21.00107108-2100-2100-2100-2100-2100-2100----...-اسبانيا

..........................................البرتغال

1100-1101-.....................-1--1--1-...-1-الدنمارك

1001001001001001001.009495---...-السويد

..............الكرسي البابوي

9695961.01104103...4146111المانيا

...........................---...-المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

100991001001001001.009898---...-النرويج

9897991.029999...---...-النمسا

9594.........99......94---...-الواليات المتحدة األميركية

1102-1101-11.00-198-198-198-198-199-198-11-11-11-142-14.3-اليونان

..................0.1336332989997اندورا

12331219910099100100990.999999إسرائيل

9999.....................3.444111إيرلندا

9595.........193-......194----...-إيسلندا

1101-1101-11.01-1100-199-1100-1100-199-1100--1--1--1-136-16.9-إيطاليا

25473439190928786881.038684بلجيكا

..........................................جبرالتر

...........................---...-سان مارينو

9493.....................7.545121سويسرا

..........................................فرنسا

100991001001001001.009899-1-1.533فنلندا

101*100*999710098971001.03---0.2544قبرص

296-296-.....................-2--2--2-...-2-كندا

1.44644498971008684891.068483لكسمبرغ

99*97*8280848280841.05---...-ليختنشتاين

199-198-.....................11-11-11-150-10.23-مالطة

..........................................موناكو

..................10099100.....هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

106**106**0.99**81**82**81**84**83**83**2**3**2**45**50**اكوادور

1100-1102-11.05-197-193-195-198-195-196-15-17-16-139-1288-األرجنتين

....................................البرازيل

9292939190921.039593---...-البهاما

45363437370776964741.159189الجمهورية الدومينيكية



131

 نسبة القبول 
اإلجمالي بالصف 

األخير
نسبة القبول اإلجمالية المرتقبة 

بالصف األخير
 نسبة التخرج اإلجمالية من 

التعليم االبتدائي
نسبة اإلنتقال من التعليم االبتدائي إلى 

المنطقةالثانوي (البرامج العامة)

2007 إلى 2008200820082008

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

بين الجنسين
1516171819202122232425262728

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا..........................................

ليبيريا....................................530.84
ليسوتو167-168-166-10.97-.........184-11.36-145-137-152-11.42-258-
مالي152+10.77+176+183+168+10.825059420.72+170+172+168+10.95+

مدغشقر711.007979801.015151500.986061590.97
مالوي155-11.02-149-149-149-11.013238260.677779750.96-
موريشيوس190+11.01+197+195+199+11.05+176+172+181+11.14+169+164+175+11.16+

موزمبيق520.787075650.864640521.305756601.08

ناميبيا7876791.04........................861.13

نيجيريا............176-183-169-10.84-..................

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا....................................1060.99

البرتغال..........................................
الدنمارك197-197-196-10.99-........................1101-11.01-

السويد1001001001.00............940.991071071060.99

الكرسي البابوي..............

المانيا9999991.00............1041.009595951.00

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ..........................................

النرويج1001001001.00............971.001021021031.01

النمسا100100990.99............980.991001011000.99

الواليات المتحدة األميركية.................................971.03104
اليونان.........197-............1101-10.99-1101-1101-1101-11.00-

اندورا..........................................

إسرائيل7171700.99............1001.019998991.02

إيرلندا....................................991.00

إيسلندا1001001001.00........................940.99
إيطاليا1100-1100-199-10.99-............1100-10.99-1108-1108-1108-10.99-

بلجيكا99100990.99............881.058583871.05

جبرالتر..........................................

سان مارينو..........................................

سويسرا.........99........................951.02

فرنسا..........................................

فنلندا1001001001.00............970.98100101990.98
قبرص1001001001.00............0.98*108*110*109*0.99*100*
كندا....................................296-21.00-

لكسمبرغ........................851.038580901.12
ليختنشتاين99100970.97............1.00*101*101*101*0.97*95*
مالطة....................................198-10.99-

موناكو..........................................

هولندا..........................................

أمريكا الالتينية و الكاريبي
اكوادور1.01-1103-1102-1104-11.01-179-181-177-10.95**106**105**105**1.00**105**
األرجنتين194-193-196-11.03-............1104-11.04-1105-1103-1108-11.05-

البرازيل..........................................

البهاما1001001001.00............961.041011021010.99

الجمهورية الدومينيكية921.047271731.028482871.069290941.05
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الجدول ٤ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها

 عدد التالميذ المنطقة
نسبة البقاء في الدراسة نسبة التالميذ المعيدين (%)المعيدين

حتى الصف 5
 نسبة البقاء في الدراسة حتي 

الصف األخير
 نسبة القبول 

اإلجمالي بالصف 
األخير

البلد أو اإلقليم

20072008 إلى 20072008 إلى 200820082008
ذكور وإناث 

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناث %(000)
ذكورذكور وإناثبين الجنسين

1234567891011121314

61406758078827674781.058988السلفادور

530374439493959290931.02104104المكسيك

0.75427868888888685881.049592آروبا

104*103*.........0.653567496949797أنتيغوا وبربودا

ا يّ 76**79**.....................---...-أنغِ

1102-1104-11.04-195-192-194-196-193-194-16-18-17-139-125-أوروغواي

194-195-11.03-180-178-179-184-183-184-13-15-14-139-136-باراغواي

...............94*......96*.*.*.*..بربادوس

...96*, 2-.........286-......290-.2-.2-.2-.2-.2-برمودا

24395648787888585861.01102102بنما

198-198-10.98-180-181-180-183-183-183-12-13-12-144-138-بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

276477778787888382841.02101101بيرو

4.3418979394939090911.009998بيليز

8.6407859898999694981.049292ترينيداد وتوباغو

88**, 1-89**, 1-.....................9.642333جامايكا

..........................................جزر األنتيل الهولندية

73**, 1-89**, 1-.....................---...-جزر الكايمن

..........................................جزر تركس وكايكوس

79**, 1-84**, 1-.....................13-16-14-129-10.14-جزر فيرجين البريطانية

78*81*0.32304529497919191900.99دومينيكا

109114.....................0.7140554سانت فنسنت وغرينادين

......0.10302218282826868691.02سانت كيتس ونيفيس

9897............0.5033232979599سانت لوسيا

11.138881-172-163-168-181-178-180-1240172014سورينام

101**, 1-195-.........195-97**, 1-96**, 1-196-12-13-12-136-140-شيلي

114119.....................0.4033342غرينادا

311441213117171706565640.988083غواتيماال

يّانا 110111.....................0.7941111غوِ

116363438482878178831.079594فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

198+198+11.00+196+196+196+196+196+196+-1+11+-1+126+13.7+كوبا

38407869695989493961.049391كوستا ريكا

110109.........88......1844234388كولومبيا

51*, 1-69*, 1-.....................13-14-13-144-10.02-مونتسيرات

10441111395148554845521.177571نيكاراغوا

..........................................هايتي

68425657875807674791.079087هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

9999989899980.99100100-0.662511استونيا

...95.........95.........-...21اإلتحاد الروسي

....................................البانيا

.....................---0.1432البوسنة والهرسك

2.9401119999999999991.009595الجمهورية التشيكية

9999991.009597...6.840221المجر

98*1.0299*98*96*97...-*-*-49*1.8اوكرانيا

9493941.019091...4.839221بلغاريا

...196-.........197-......198--1-11-11-122-118-بولندا
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 نسبة القبول 
اإلجمالي بالصف 

األخير
نسبة القبول اإلجمالية المرتقبة 

بالصف األخير
 نسبة التخرج اإلجمالية من 

التعليم االبتدائي
نسبة اإلنتقال من التعليم االبتدائي إلى 

المنطقةالثانوي (البرامج العامة)

2007 إلى 2008200820082008

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

بين الجنسين
1516171819202122232425262728

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور911.049291921.028684881.049292921.00

المكسيك9494930.99............1051.011121111131.02

آروبا971.059392941.03-192-190-193-11.04-197-195-1100-11.06
أنتيغوا وبربودا............1.10*, 110-1*, 100-1*, 105-1*, 1-.........87*0.98*102*
ا............0.95**, 84-1**, 88-1**, 86-1**, 1-............1.07**81** يّ أنغِ
أوروغواي177-171-183-11.18-............1105-11.03-197-196-199-11.03-
باراغواي187-187-188-11.01-............195-11.02-179-180-179-11.00-

بربادوس.........99*..............................

برمودا.........295-.....................89*, 2-......

بنما1021.009192910.991001001011.019998991.01
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)198-11.00-197-198-196-10.98-190-190-191-11.02-190-190-190-10.99-

بيرو9394930.98............1011.008382841.02

بيليز1001.021031051010.969897991.039089921.03

ترينيداد وتوباغو921.009291941.048277881.139088921.04
جامايكا....................................1.02**, 90-1**, 1-

جزر األنتيل الهولندية..........................................
جزر الكايمن.........1.1397**79**70**74**............1.47**, 108-1**, 1-

جزر تركس وكايكوس..........................................
جزر فيرجين البريطانية195-1100-191-10.91-........................1.13**, 89-1**, 1-
دومينيكا0.799594971.03*, 90-1*, 114-1*, 101-1*, 1.13-1*82*72*77*1.09*85*

سانت فنسنت وغرينادين............100881121.26............1050.92

سانت كيتس ونيفيس............0.97**74**76**75**..................

سانت لوسيا2103-2103-2103-21.0097951001.06-............981.02

سورينام8786881.025346591.27............951.17
شيلي.................................0.87-198**, 88-1**, 1-

غرينادا............1104-1102-1105-11.03-............1100.93

غواتيماال770.927980770.967780740.939193900.96

يّانا9395910.96........................1090.98 غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)971.028281841.049492961.049595961.00
كوبا198+11.00+196+195+197+11.029395920.97+198+199+198+11.00+

كوستا ريكا1.0797100940.94*90*84*87*951.059088911.03

كولومبيا1051041071.029898991.00.........1121.03110
مونتسيرات............1.77**, 107-1**, 61-1**, 80-1**, 1-............1.89*, 97-1*, 1-

نيكاراغوا............781.117471781.107066751.13

هايتي..........................................

هندوراس931.079493961.038481871.07-271-268-274-21.09

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا9897991.02............1011.011001011000.99

اإلتحاد الروسي.........100.....................94......

البانيا..........................................

البوسنة والهرسك..........................................

الجمهورية التشيكية9999991.00............951.001071081060.99

المجر9999991.00............940.971021021021.00
اوكرانيا1.00*100*100*100............1.02*98*96*1.0197*99*

بلغاريا9595951.01............890.981001001011.02

بولندا.........92**, 2-.....................195-......
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الجدول ٤ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها

 عدد التالميذ المنطقة
نسبة البقاء في الدراسة نسبة التالميذ المعيدين (%)المعيدين

حتى الصف 5
 نسبة البقاء في الدراسة حتي 

الصف األخير
 نسبة القبول 

اإلجمالي بالصف 
األخير

البلد أو اإلقليم

20072008 إلى 20072008 إلى 200820082008
ذكور وإناث 

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناث %(000)
ذكورذكور وإناثبين الجنسين

1234567891011121314

...11.0096-1100-199-1100-...---...0.14بيالروس

144502229494949494941.019395تركيا

192-192-10.98-197-198-197-...-1--1--1-135-10.10-جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

9393941.019696...1539221رومانيا

9797981.019696...6.744333سلوفاكيا

9697.....................-0.613711سلوفينيا

99*100*9898991.01...1.840111صربيا 

1102-1102-11.00-1100-1100-1100-...-1--1--1-140-10.55-كرواتيا

3.9273529698959697940.979597التفيا

9898981.009292...0.9137111ليتوانيا

....................................منتينيغرو

92*91*9694971.03...---0.1246مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

...........................---...-افغانستان

113117............2.035453949593الملديف

195-194-20.99-265-266-266-265-266-266-13-13-13-147-14,840-الهند

6067.....................80439454باكستان

52*54*21.10-258-252-255-258-252-255-13*13*13*50*2,105*بنغالديش

185+188+11.12+195+185+190+199+193+196+16+17+17+143+17.2+بوتان

108**, 1-117**, 1-.....................12738231جمهورية ايران اإلسالمية

13391119898989898981.009898سري النكا

293+295+2146260646260641.07+214+214+250+2689+نيبال

الدول العربية

8283.........99...---1.848األراضي الفلسطينية المحتلة

10099.........199-......199-4.850111األردن

1103-1105-11.00-1100-1100-1100-1100-1100-1100-12-12-12-144-15.3-اإلمارات العربية المتحدة

9898.....................1.746222البحرين

3073681069695979391951.04114119الجزائر

..........................................الجماهيرية العربية الليبية

9796971.01114114...17641786الجمهورية العربية السورية

...157+14948910093881001.14+14+14+145+1174+السودان

..........................................العراق

198-198-10.99-199-1100-1100-199-1100-1100-11-11-11-138-11.9-الكويت

461381214108383827677760.998185المغرب

0.939599*93*100*96*94*100*97*10646333المملكة العربية السعودية

6172.....................18838665اليمن

883781069696969494951.019393تونس

33.....................6.046111110جيبوتي

3.0491119999100100991001.018080عمان

0.4945111979310097941001.07115119قطر

183+185+11.03+195+192+193+197+196+197+17+111+19+139+142+لبنان

197-195-.........97**, 1-......97**, 1-12-14-13-135-1310-مصر

170+172+11.02+183+181+182+183+181+182+13+13+13+151+114+موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

1102+199+11.01+1100+199+1100+1100+199+199+15+18+16+134+11.7+ الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

......3.6391111001001001001001001.00 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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 نسبة القبول 
اإلجمالي بالصف 

األخير
نسبة القبول اإلجمالية المرتقبة 

بالصف األخير
 نسبة التخرج اإلجمالية من 

التعليم االبتدائي
نسبة اإلنتقال من التعليم االبتدائي إلى 

المنطقةالثانوي (البرامج العامة)

2007 إلى 2008200820082008

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

بين الجنسين
1516171819202122232425262728

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس192-191-192-11.01-1100-1100-1100-11.00-..................

تركيا........................920.969495920.97
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة99991001.01............192-11.00-190-190-190-11.00-

رومانيا9797971.00............960.999394930.99

سلوفاكيا9797971.00............961.009797971.00

سلوفينيا....................................960.99
صربيا 1.009999991.00*, 99-1*, 99-1*, 99-1*, 1.02-1*102*100*101*1.02*101*
كرواتيا1100-199-1100-11.01-............1101-11.00-194-195-194-11.00-

التفيا9492971.05............930.97100101990.98

ليتوانيا9999991.00............921.009496920.97

منتينيغرو..........................................
مولدوفا1.009899980.99*99*99*99*0.98*90*92*91*0.98*90*

جنوب و غرب آسيا

افغانستان..........................................

الملديف8783921.10........................1090.93
الهند185-186-184-10.98-........................192-10.96-

باكستان146-153-140-10.757373710.97-............530.80
بنغالديش1.07-297-295-2100-21.06*52*49*50*............1.10*57*
بوتان192+11.09+1102+195+1109+11.15+191+188+195+11.08+198+195+1100+11.05+
جمهورية ايران اإلسالمية0.88**74**84**79**194-195-194-10.99-............1.16**, 126-1**, 1-

سري النكا9897991.01............991.019695971.02
نيبال8181811.00........................298+21.05+

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة8484830.989898981.01.........810.9878

األردن9999980.99........................1001.01
اإلمارات العربية المتحدة1.01-198-198-199-11.00**89**88**88**1107-11.04-1113-1113-1112-10.99-

البحرين296-295-298-21.03-........................981.00

الجزائر1080.909595961.02-281-279-282-21.049190921.02

الجماهيرية العربية الليبية..........................................

الجمهورية العربية السورية1130.991131141130.991081081081.009595961.01

السودان9490981.09..............................

العراق..........................................
الكويت9796981.02............198-11.01-198-199-196-10.97-

المغرب780.918182790.968286780.917980780.98

المملكة العربية السعودية1.05*97*92*94*0.93-198-1101-195-10.94*94*101*98*920.93

اليمن....................................490.69

تونس8279861.08............931.00100991011.02

جيبوتي227-231-223-20.73-188-190-185-10.94-............31.03

عمان811.017373731.017878781.009797971.00

قطر1120.93103991071.08-299-2102-296-20.94-199-197-1100-11.03
لبنان187+11.05+195+191+1100+11.09+181+177+185+11.10+186+184+189+11.06+
مصر.................................94**, 193-10.96-1-
موريتانيا175+11.08+195+191+198+11.08+112+113+110+10.83+134+138+131+10.81+

شرق آسيا و المحيط الهادىء
 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 196+1100+192+10.93+191+189+194+11.05+............195+10.93+

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 9089901.011001001001.00..................



136

الجدول ٤ التعليم اإلبتدائي / إسكد ١ / قياسات التقدم في الدراسة وإتمامها

 عدد التالميذ المنطقة
نسبة البقاء في الدراسة نسبة التالميذ المعيدين (%)المعيدين

حتى الصف 5
 نسبة البقاء في الدراسة حتي 

الصف األخير
 نسبة القبول 

اإلجمالي بالصف 
األخير

البلد أو اإلقليم

20072008 إلى 20072008 إلى 200820082008
ذكور وإناث 

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناث %(000)
ذكورذكور وإناثبين الجنسين

1234567891011121314

152431718166766686766681.037578 الو ج.د.ش

..........................................استراليا

10010099100100990.999694---30442الصين

190-192-11.14-178-169-173-181-173-177-12-13-12-134-1304-الفيليبين

..........................................اليابان

858373428683898077831.07106107اندونيسيا

..........................................بابوا غينيا الجديدة

..........................................باالو

100100999898981.00106105-0.372711بروناي دار السالم

187-187-.....................16-112-19-134-1525-تايالند

93**, 2-105**, 2-......................**, 2-.**, 2-.**, 2-.**, 2-.**, 2-توفالو

..........................................توكيالو

2102-2105-21.02-292-290-291-292-292-292-24-26-25-240-20.88-تونغا

8080.....................2545121312تيمور الشرقية

..........................................جزر سليمان

.................................12-...10.04-جزر كوك

89*, 1-91*, 1-......................1-.1-.1-.1-.1-جزر مارشال

177-179-10.99-173-174-173-183-181-182-112-115-114-143-15.1-جمهورية فانواتو

....................................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

9998999898991.0099100---0.0730جمهورية كوريا

197+193+.....................11+11+11+141+10.29+ساموا

...........................---0.9344سنغافورة

...............92**, 2-......92**, 2-......1**, 2-...75**, 2-فيتنام

9292.........95......1.73822195فيجي

263431112106260655452571.107980كمبوديا

..........................................كيريباتي

196-196-11.00-192-192-192-194-194-194-.1-.1-.1-.1-.1-ماليزيا

9998.........74......74---2349ميانمار

..........................................ميكرونيزيا

78**, 1-79**, 1-....................................ناورو

..........................................نيوزيلندا

..........................................نيوي

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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 نسبة القبول 
اإلجمالي بالصف 

األخير
نسبة القبول اإلجمالية المرتقبة 

بالصف األخير
 نسبة التخرج اإلجمالية من 

التعليم االبتدائي
نسبة اإلنتقال من التعليم االبتدائي إلى 

المنطقةالثانوي (البرامج العامة)

2007 إلى 2008200820082008

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

بين الجنسين
1516171819202122232425262728

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش710.918082780.957073660.917980770.96

استراليا..........................................

الصين9595961.01............981.049694971.03
الفيليبين198-198-197-10.98-............195-11.06-195-192-199-11.07-

اليابان..........................................

اندونيسيا9086931.08............1060.99100971041.07

بابوا غينيا الجديدة..........................................

باالو..........................................

بروناي دار السالم1071.021021001031.02-187-181-194-11.1699100991.00
تايالند187-185-189-11.05-........................188-11.02-
توفالو....................................1.27**, 118-2**, 2-

توكيالو..........................................
تونغا277-278-275-20.97-............2108-21.06-298-297-298-21.01-

تيمور الشرقية145-145-146-11.031001001001.00-............790.98

جزر سليمان..........................................

جزر كوك..........................................
جزر مارشال....................................1.03*, 92-1*, 1-
جمهورية فانواتو179-175-183-11.10-............181-11.05-181-183-178-10.94-

جمهورية كوريا..........................................

جمهورية كوريا1001001001.00............970.971031041030.99
ساموا............187+183+191+11.10+............190+10.93+

سنغافورة9188951.08..............................

فيتنام.........93**, 2-..............................

فيجي9393920.991001001001.00.........910.9989

كمبوديا790.996867701.057272721.007980790.99

كيريباتي..........................................
ماليزيا0.98**, 98-1**, 100-1**, 99-1**, 1-............196-11.00-190-190-190-11.01-

ميانمار9796981.02-173-175-170-10.93.........1001.02106

ميكرونيزيا..........................................
ناورو....................................1.02**, 80-1**, 1-

نيوزيلندا..........................................

نيوي..........................................
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الجدول ٥ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
البرامج العامة

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

النسبة المئوية للبرامج المهنيّة والتقنيّة من 
مجموع القيد (%)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2), 
جميع البرامج

سنّ اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)
 ذكور وإناث 

خاص %إناث %(000)

مجموع 
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى 
من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم 

إناثذكورذكور وإناثالثانوي (إسكد 3)
مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

123456789101112

آسيا الوسطى

1174,49749.27.819697960.98اوزبكستان

0.96*99*103*101*1071,151481114.38أذربيجان

1073094911.39594951.01أرمينيا

..............................107تركمنستان

1253054951.19093880.95جورجيا

1171,01946.2.109599910.92طاجيكستان

139292931.01*.3*1*49*697*117قيرغيزستان

11.01+1112+1111+1112+126+.1+16+11+148+11,741+117كازاخستان

1263285269.269694991.05منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

101971051.09................126الرأس األخضر

13759344226654044370.84السنغال

0.46**, 1-6**, 1-14**, 1-10**, 1-............31**, 1-87**, 1-126الصومال

1271,12844291920184449390.80الكامرون

..............................127الكونغو

10.64+113+120+116+115+-1+12+120+138+1256+137النيجر

6.544350360.73...1363,69642أثيوبيا

..............................126أنغوال

1361,145465152213133290.87أوغندا

24451370.72**.1**6**41**229**127إريتريا

..............................127بنين

21.07-294-288-291-219-.2-26-24-251-2175-135بوتسوانا

10.78+123+130+127+121+12+16+142+142+1468+137بوركينا فاصو

0.73**21**29**25**19**2**5**...41**243**137بوروندي

10.41-114-133-124-14--1-11-...131-1314-127تشاد

0.57**, 1-37**, 1-65**, 1-51**, 1-25**, 1-1**, 1-8**, 1-...35**, 1-1409-127توغو

..............................127جزر القمر

10.56+113+123+118+110+13+15+110+136+193+127جمهورية إفريقيا الوسطى

..............................146جمهورية تنزانيا المتحدة

0.61*34*56*45*34*2*19*...36*3,129*126جمهورية الكونغو الديموقراطية

10.99-194-195-194-............51**, 1-4,780**, 1-145جنوب افريقيا

1452829270.95-.1-116-1362884837رواندا

1456464559.205963550.88زامبيا

20.99-259-260-259-.2-.2-.2-...248-2831-136زمبابوي

11.19+177+165+171+111+...12+12+152+19.7+135ساوتومي وبرنسيبي

10.88-160-168-164-.1--1--1--1-147-183-135سوازيالند

10.66-140-160-150-116-11-15-17-141-1240-126سيراليون

1.10*121*110*115*.1+.1+.1+17+150+17.5+125سيشيل

..............................127غابون

6263610.97---1361054827غامبيا

164.147679730.92**1261,72446غانا

74353330.62-13753136232غينيا

..............................127غينيا اإلستوائية

..................22-......255-135غينيا بيساو

..............................127كوت ديفوار
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المنطقةنسبة التالميذ المعيديننسبة القيد الصافيةنسبة القيد اإلجمالية

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين لجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان---1141141130.991011021010.989192900.98
أذربيجان0.98+11+11+11*97*99*98*0.98*104*107*106*1.00*116*116*116*

أرمينيا---7570801.148886901.05-186-183-188-11.06

تركمنستان.............................................

جورجيا---0.96**, 79-1**, 82-1**, 9091880.979092880.96-181-1

طاجيكستان......-5969480.708490780.878388770.88
قيرغيزستان---1.018080811.01*86*85*85*1.02*69*67*68*
كازاخستان-1+-1+-174+178+170+10.89+199+1101+198+10.98+189+188+189+11.01+1+

منغوليا---9387991.139592991.088279851.08

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر191918....................................

السنغال0.76141415**, 22-1**, 28-1**, 25-1**, 1619130.683134270.81-1
الصومال.....................0.46**, 5-1**, 11-1**, 8-1**, 0.45-1**, 4-1**, 9-1**, 6-1**, 1-

الكامرون161516............2831240.793741330.80

الكونغو242425....................................
النيجر14+15+13+10.49+112+114+19+10.61-19-111-17-10.62+120+120+121+

أثيوبيا0.64998**, 20-2**, 31-2**, 25-2**, 1215100.703339280.72-2

أنغوال.............................................

أوغندا0.92222**21**22**22**1415120.762527230.85
إريتريا0.71111111**22**30**26**0.71**25**36**30**0.69**16**24**20**

بنين217-217-217-....................................
بوتسوانا21--2--2-............264-263-265-21.04-280-278-282-21.06-
بوركينا فاصو110+112+17+10.62+120+123+117+10.74+115+118+113+10.74+126+124+128+
بوروندي122-118-127-............0.71**15**21**18**0.61**6**10**8**
تشاد219-218-219-............112-115-19-10.56-119-126-112-10.45-
توغو127+127+127+............0.53**, 28-1**, 54-1**, 0.42-141-1**, 16-1**, 38-1**, 27-1**, 1-

جزر القمر171717....................................
جمهورية إفريقيا الوسطى18+110+16+10.55+114+118+110+10.56+110+113+18+10.58+116+116+118+

جمهورية تنزانيا المتحدة4**, 2-2**, 3-2**, 2-....................................
جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية17*15*16*............0.55*25*45*35*0.52*3820*29*
جنوب افريقيا.........1.06**, 74-1**, 70-1**, 72-1**, 1.05-1**, 97-1**, 93-1**, 95-1**, 1.09-1**, 99-1**, 92-1**, 96-1**, 1-

رواندا878............1617140.832223210.90

زامبيا0.82666**39**47**43**3640310.784650410.83
زمبابوي.........232-234-229-20.86-241-243-239-20.92-238-239-237-20.96-
ساوتومي وبرنسيبي120+123+118+10.77+151+149+154+11.12-138-136-140-11.11333532+
سوازيالند137-138-136-10.95-153-156-150-10.90-129-131-126-10.86-18-18-18-
سيراليون118-122-115-10.66-135-142-128-10.66-125-130-120-10.69-17-16-17-
سيشيل.1+.1+.1+.........92*1.19*120*101*110*1.35*118*88*102*

غابون.............................................

غامبيا3941360.905152490.944242410.98444

غانا.........0.92**45**49**47**3336300.825558520.89

غينيا2533170.513645260.592834210.61262724

غينيا اإلستوائية.............................................

غينيا بيساو......214-.....................236-............

كوت ديفوار111111....................................
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الجدول ٥ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
البرامج العامة

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

النسبة المئوية للبرامج المهنيّة والتقنيّة من 
مجموع القيد (%)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2), 
جميع البرامج

سنّ اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)
 ذكور وإناث 

خاص %إناث %(000)

مجموع 
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى 
من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم 

إناثذكورذكور وإناثالثانوي (إسكد 3)
مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

123456789101112

29395910.96-1...1263,10748كينيا

3944350.79.........1261584358ليبيريا

11.37-159-143-151-23-21-22-...57**, 1-102**, 1-135ليسوتو

10.69+141+159+150+140+.1+113+132+139+1686+136مالي

117945494141144142400.96مدغشقر

5154480.89......12663646مالوي

11.02+198+195+196+...14...56**, 1+50**, 1+131**, 1+117موريشيوس

13551243116572832240.76موزمبيق

8680931.16---145164545ناميبيا

10.79-130-138-134-15-14-14-114-143-16,068-126نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

441171171181.00-1263,069502916اسبانيا

11.00-1117-1117-1117-133-17-118-116-151-1680-126البرتغال

11.03-1118-1115-1117-154-.1-126-113-149-1475-136الدنمارك

136764491430.591031031031.00السويد

............الكرسي البابوي

1097,907489221571001001001.00المانيا

1175,356492613.241031051020.97المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

13642448731.559697960.99النرويج

108771481039.771021021011.00النمسا

9999990.99...12624,693499الواليات المتحدة األميركية

10.92-1100-1108-1104-132-.1-116-15-147-1682-126اليونان

1.05*90*86*88*1263.94937.25اندورا

12661549.20.347372731.01إسرائيل

125318501173331051041071.02إيرلندا

1373550721.341011011000.99إيسلندا

10.97-1100-1103-1102-160-.1-137-15-148-14,553-118إيطاليا

12681748694214561101131070.94بلجيكا

............-.-1141.7472جبرالتر

............1182.249.23.38سان مارينو

13759948733.651121101131.03سويسرا

441101101100.99-1175,899492620فرنسا

13643150729.551021031021.00فنلندا

1.00*101*101*101*1266549166.13قبرص

20.99-296-298-297--2-.2--2-26-248-22,632-126كندا

12739501831.601081081081.00لكسمبرغ

1.02*105*103*104*78-1173.246535ليختنشتاين

11.08-1101-193-197-148--1-115-128-149-137-117مالطة

1.00*, 1+161*, 1+162*, 1+162*, 1+137+17+119+121+148+13.0+117موناكو

4728681271301240.96...1261,46148هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

0.97**84**86**85**55**.**24**...49**1,247**126اكوادور

11.06-1106-1100-1103-190-.1-135-128-152-13,483-126األرجنتين

11723,64652135.121071061091.03البرازيل

9797971.00...116345031البهاما

12690954225.78480881.10الجمهورية الدومينيكية
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المنطقةنسبة التالميذ المعيديننسبة القيد الصافيةنسبة القيد اإلجمالية

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين لجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا.........0.96**48**50**49**4043380.875861560.92

ليبيريا.....................2328190.693236270.75
ليسوتو1.58-113-112-113**, 31-1**, 20-1**, 25-1**, 1.32-1**, 45-1**, 34-1**, 40-1**, 1.17-1**, 25-1**, 22-1**, 23-1**, 1-
مالي126+133+119+10.58+138+146+130+10.652935220.63+122+123+122+

مدغشقر1415130.893031290.942423241.05121211

مالوي1719150.782932270.852526240.93121212
موريشيوس112+115+110+............1.02**, 88+1**, 86+1**, 87+1**, 1.03+1**, 82+1**, 79+1**, 81+1**, 1+

موزمبيق8970.692124180.756660.93121112

ناميبيا.........1.23**, 60-1**, 49-1**, 54-1**, 3431371.206661711.17-1
نيجيريا.........0.77**, 22-1**, 29-1**, 26-1**, 126-130-123-10.75-130-134-127-10.77-1-

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا.........1251161351.161201171231.069593971.03
البرتغال.........186-179-193-11.18-1101-198-1105-11.07-188-184-192-11.09-
الدنمارك1122-1120-1124-11.03-1119-1117-1121-11.03-190-188-191-11.03-21-21-21-

السويد---1041041030.991031041030.999999991.00

الكرسي البابوي...............

المانيا332............1041081010.941021031000.98

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .........9693991.0699981001.029392951.03

النرويج.........1271291250.971121131100.989696961.00

النمسا---............99102950.93100102980.96

الواليات المتحدة األميركية.........8989891.009494941.008888891.01
اليونان199-1101-198-10.97-1102-1104-199-10.95-191-191-191-10.99-13-14-12-
اندورا1.0911158*75*69*71*1.11*87*78*82*1.30*80*62*71*

إسرائيل1081071091.019089911.018685881.02221

إيرلندا1291221361.111151111191.068886901.05111

إيسلندا.........1171141211.061101081121.039089911.02
إيطاليا199-199-199-11.00-1100-1100-199-10.99-192-192-193-11.02-13-14-12-

بلجيكا0.96796**, 85-2**, 89-2**, 87-2**, 1081091070.981081101070.97-2

جبرالتر.............................................

سان مارينو---....................................

سويسرا8590800.899698940.958587830.96232

فرنسا1171171181.011131131131.009898991.02776

فنلندا---1181131241.101101081131.059696971.01
قبرص1.02121*97*95*96*1.01*99*98*98*1.02*97*94*95*
كندا.....................2104-2105-2102-20.98-2101-2102-2100-20.98-

لكسمبرغ8784891.069695981.038482851.0410118
ليختنشتاين---0.96*81*85*83*0.86*100*117*108*0.69*93*135*114*
مالطة1102-1107-196-10.90-198-197-199-11.02-182-179-185-11.07-12-12-12-
موناكو.....................1.01*, 154+1*, 153+1*, 153+1*, 1.02+1*, 144+1*, 141+1*, 143+1*, 1+

هولندا1141141151.011211221200.988888891.01564

أمريكا الالتينية و الكاريبي
اكوادور7**10**9**1.03**62**61**62**1.01**76**75**76**1.07**68**64**66**
األرجنتين167-159-174-11.26-185-180-190-11.13-179-175-184-11.12-114-116-112-

البرازيل.........92821021.24101961061.118278851.10

البهاما---8987921.069392941.038583871.05

الجمهورية الدومينيكية7063781.247569811.195852631.22121
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الجدول ٥ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
البرامج العامة

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

النسبة المئوية للبرامج المهنيّة والتقنيّة من 
مجموع القيد (%)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2), 
جميع البرامج

سنّ اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)
 ذكور وإناث 

خاص %إناث %(000)

مجموع 
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى 
من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم 

إناثذكورذكور وإناثالثانوي (إسكد 3)
مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

123456789101112

136539501819.567980791.00السلفادور

12611,4445115162091171131211.07المكسيك

1257.35192198271031001051.05آروبا

0.81*118*145*131*667...1258.650أنتيغوا وبربودا

ا يّ 0.89**74**84**79**........1251.050أنغِ

11.08-1105-197-1101-124-17-115-113-149-1295-126أوروغواي

11.02-178-176-177-123--1-110-...150-1532-126باراغواي

.............*.*.*5*50*20*115بربادوس

0.96*, 2-89*, 2-93*, 2-91*, 2-.2-.2-.2-242-251-24.5-117برمودا

126267511616.438786891.03بنما

10.97-191-195-193-.1-.1--1-113-148-11,052-126بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

1252,609492322.9899970.98بيرو

1163151704.188583871.05بيليز

1.05*93*89*91*...4*......51**95**125ترينيداد وتوباغو

9595951.00-.-125263504جامايكا

..............................126جزر األنتيل الهولندية

0.97*84*86*85*...1163.25229جزر الكايمن

..............................125جزر تركس وكايكوس

1.10**, 1-117**, 1-106**, 1-112**, 1-155-15-121-112-154-11.9-125جزر فيرجين البريطانية

0.83*111*134*122*.1257.3492623دومينيكا

1201191211.02...125125224سانت فنسنت وغرينادين

...............1254.4514سانت كيتس ونيفيس

1251651312.1051071030.96سانت لوسيا

1274856194739649086951.11سورينام

10.98-199-1100-199-138-.1-124-155-150-11,612-126شيلي

1111121100.98...125124762غرينادا

135903487428.886266590.90غواتيماال

يّانا 125755037831231251210.97غوِ

1252,22451276.179087931.07فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

10.97+191+194+192+150+13+126+.1+149+1826+126كوبا

12538150101514181061051071.03كوستا ريكا

1164,77251246.25100961031.07كولومبيا

1.14*, 1-109*, 1-96*, 1-101*, 1-.1-.1-.1-.1-146-10.35-125مونتسيرات

12546253233197875811.08نيكاراغوا

..............................127هايتي

12556755264626826862741.19هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

136106493181321021051000.95استونيا

11710,08748117.478585851.01اإلتحاد الروسي

..............................108البانيا

35.751051041061.01...10833949البوسنة والهرسك

749999991.00-118904491039الجمهورية التشيكية

11892448121412799100980.98المجر

1.00*96*96*8.2596-48*1073,499اوكرانيا

118593481301528689840.95بلغاريا

10.98-1100-1101-1100-147--1-124-13-148-13,206-136بولندا
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المنطقةنسبة التالميذ المعيديننسبة القيد الصافيةنسبة القيد اإلجمالية

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين لجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور4645471.066463641.025554561.03563

المكسيك6160631.069087931.067271741.03221

آروبا8986921.079592981.067572781.08111210
أنتيغوا وبربودا162112............0.93*110*119*114*1.28*98*77*88*
ا.....................0.95**78**82**80**1.06**83**78**81** يّ أنغِ
أوروغواي183-188-178-10.89-192-193-191-10.99-168-164-171-11.11-113-114-112-
باراغواي154-152-156-11.06-166-165-167-11.04-158-157-160-11.07-11-11-11-

بربادوس.*.*.*....................................
برمودا.2-.2-.2-............1.06*, 87-2*, 82-2*, 84-2*, 1.15-2*, 85-2*, 74-2*, 79-2*, 2-

بنما5550591.177168741.086663691.10674
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)176-177-175-10.97-182-183-181-10.97-170-170-170-10.99-13-14-13-

بيرو7574751.018989890.997575751.00675

بيليز.........5449591.197572781.08-163-161-166-11.09
ترينيداد وتوباغو1.07111**76**71**74**1.07**92**86**89**1.09**90**82**86**

جامايكا8580891.119189931.047775791.05121

جزر األنتيل الهولندية.............................................
جزر الكايمن---0.94*78*83*81*1.01*88*87*88*1.06*94*89*91*

جزر تركس وكايكوس.............................................
جزر فيرجين البريطانية1.12-211-215-28**, 89-1**, 79-1**, 84-1**, 1.11-1**, 106-1**, 95-1**, 101-1**, 1.17-1**, 90-1**, 77-1**, 84-1**, 1-
دومينيكا1.2115219**74**62**68**0.93*101*109*105*1.16*86*74*80*

سانت فنسنت وغرينادين......90771041.341081021141.119085951.128

سانت كيتس ونيفيس333....................................

سانت لوسيا---1.06**82**77**80**7668841.229391951.04

سورينام.....................5540711.777566851.28
شيلي186-184-188-11.05-191-189-192-11.03-185-184-187-11.03-13-14-13-

غرينادا103113940.831081121030.928993850.91564

غواتيماال4747481.035758550.934041390.94343

يّانا121410............6762721.161021021021.01 غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)6863741.178177851.106966741.12342
كوبا-11+1+-187+186+188+11.02+190+190+189+10.99+183+182+183+11.01+1+

كوستا ريكا9108............6561691.148987921.06

كولومبيا7266781.189186951.107168751.09332
مونتسيرات-1--1--1.01-1*, 96-1*, 95-1*, 96-1*, 1.02-1*, 103-1*, 101-1*, 102-1*, 0.86-1*, 96-1*, 111-1*, 103-1*, 1-

نيكاراغوا1.168106**48**42**45**5346601.296864721.13

هايتي.............................................

هندوراس15-15-15-............6050701.426557721.27

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا97921021.1099981011.039088911.03443

اإلتحاد الروسي......-............8488800.918586840.97

البانيا.............................................

البوسنة والهرسك......-............7776791.039089911.02

الجمهورية التشيكية111............9190921.039594961.01

المجر9696950.999798970.989191910.99342

اوكرانيا-*-*-1.01*85*84*0.9885*94*95*0.9494*88*94*91

بلغاريا9091890.988990870.968385820.97221
بولندا199-199-199-11.00-1100-1100-199-10.99-194-193-195-11.02-12-14-11-
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الجدول ٥ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
البرامج العامة

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

النسبة المئوية للبرامج المهنيّة والتقنيّة من 
مجموع القيد (%)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2), 
جميع البرامج

سنّ اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)
 ذكور وإناث 

خاص %إناث %(000)

مجموع 
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى 
من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم 

إناثذكورذكور وإناثالثانوي (إسكد 3)
مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

123456789101112

10.97-1105-1109-1107-13-.1-11--1-149-1823-107بيالروس

18.409195870.92...1166,70946تركيا

28.609292921.00-11820448جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1181,93449134.651021021010.99رومانيا

109591499351729494930.98سلوفاكيا

12714748136.609696951.00سلوفينيا

1.00*96*97*97*36.76-11860849صربيا 

11.03-1101-199-1100-173-16-138-11-150-1393-118كرواتيا

13618350119135101103990.96التفيا

11837749110328100100990.98ليتوانيا

..............................118منتينيغرو

0.99*90*90*90*11734550111.35مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

10.40-122-155-139-13-.1-11-...126-11,036-136افغانستان

21.11-2131-2118-2124-.......12**, 2-50**, 2-33**, 2-135الملديف

10.91-172-179-176-12--1-11-...144-196,049-117الهند

1079,34042314.94450380.76باكستان

11.12-165-158-162-16-.1-12-196-150-110,445-117بنغالديش

11.04+175+173+174+-1+.1+-1+112+149+157+136بوتان

1178,18748710.1998100950.94جمهورية ايران اإلسالمية

1081061091.02................108سري النكا

............1072,30547141.2نيبال

الدول العربية

59391951.05**.1**108708515األراضي الفلسطينية المحتلة

12670050184.159594961.02األردن

10.98-1100-1101-1101-21-.2--2-49**, 1-49**, 1-311**, 1-117اإلمارات العربية المتحدة

12678501916.331011021010.99البحرين

..............................127الجزائر

20.99-2115-2117-2116-.........22-253-2733-127الجماهيرية العربية الليبية

1082,6264844.2198100960.97الجمهورية العربية السورية

10.83+148+157+153+14+.1+12+112+146+11,837+125السودان

..............................126العراق

11725049292139696961.00الكويت

0.84**, 1-68**, 1-81**, 1-174-112-12-16-...46**, 1-12,173-126المغرب

461336198105910.86**1262,885المملكة العربية السعودية

5163370.59................126اليمن

1271,2595151111101181191170.98تونس

12741411251163743310.72جيبوتي

8889880.98...126307482عمان

1266649381.21131061211.15قطر

11.09+192+185+189+129+15+116+159+152+1391+126لبنان

..............................126مصر

0.85**, 1-23**, 1-28**, 1-26**, 1-5*, 2-22-3*, 2-...46**, 1-102**, 1-126موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

10.94+1107+1114+1111+16+.1+13+195+149+139+126 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

12751449151.39696961.00 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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المنطقةنسبة التالميذ المعيديننسبة القيد الصافيةنسبة القيد اإلجمالية

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين لجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس-1--1--1-.........172-166-179-11.21-195-194-196-11.02-187-

تركيا7278660.858287770.897477700.91674

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة-1-............7679730.938485820.97

رومانيا8484830.999292910.997374720.97231

سلوفاكيا221............9089921.049292931.01

سلوفينيا......9898970.999797970.999191921.011
صربيا 1.03111*89*87*88*1.03*90*87*89*1.06*83*79*81*
كرواتيا-11-1--1.02-1**, 89-2**, 87-2**, 88-2**, 188-186-189-11.04-194-192-195-11.03-2-

التفيا573............96921001.099897991.03

ليتوانيا98951001.069999991.009291921.02121

منتينيغرو.............................................
مولدوفا---1.04*85*82*83*1.03*89*86*88*1.13*88*78*83*

جنوب و غرب آسيا
افغانستان.........0.38**, 15-1**, 38-1**, 27-1**, 117-124-18-10.34-129-141-115-10.38-1-

الملديف1.04-27-27-27**, 71-1**, 68-1**, 69-1**, 1.05-1**, 86-2**, 81-2**, 84-2**, 2-............
الهند25-25-24-............143-147-137-10.80-157-161-152-10.86-

باكستان.........0.76*28*37*33*2428210.753337280.76
بنغالديش131-132-130-10.96-144-143-145-11.05-141-140-143-11.05-19-19-18-
بوتان138+142+135+10.84+162+162+161+10.99+147+146+149+11.07+14+14+14+

جمهورية ايران اإلسالمية.........6968701.028080790.987575751.00

سري النكا21-21-21-....................................

نيبال778....................................

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة1.07222**90**85**87**7972861.199087931.07

األردن7471781.098887901.048280841.05121
اإلمارات العربية المتحدة1.02-15-17-13**, 85-1**, 83-1**, 84-1**, 1.02-1**, 95-1**, 93-1**, 94-1**, 1.07-1**, 87-1**, 81-1**, 84-1**, 1-

البحرين3**6**5**9288971.109795991.048987921.05

الجزائر10**, 16-1**, 13-1**, 1-....................................
الجماهيرية العربية الليبية.....................277-265-291-21.41-293-286-2101-21.17-

الجمهورية العربية السورية3534351.047475730.986868670.98685
السودان332............128+128+127+10.95+138+140+136+10.88+

العراق.............................................

الكويت1.01896**, 80-1**, 80-1**, 80-1**, 8177841.099088911.04-1
المغرب161912............0.86**, 51-1**, 60-1**, 0.90-156-1**, 36-1**, 40-1**, 138-1-

المملكة العربية السعودية1.08453**, 76-1**, 70-1**, 73-1*, 0.85-1**87**102**0.8595**84**99**91

اليمن674....................................

تونس7467811.219288961.087167761.13172015

جيبوتي0.71665**18**25**22**1923150.633035240.70

عمان8890860.958890870.977879780.99221

قطر78611091.7993791151.467967981.47333
لبنان175+170+180+11.14+182+178+187+11.11+175+171+179+11.11+19+110+19+

مصر.............................................
موريتانيا0.88+111+111+112**, 15-1**, 17-1**, 16-1**, 0.89-1**, 23-1**, 26-1**, 24-1**, 0.93-1**, 22-1**, 24-1**, 23-1**, 1-

شرق آسيا و المحيط الهادىء
 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 177+177+176+10.99+192+194+190+10.96+176+176+176+11.00+112+115+19+

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 1.03554*76*74*75*7371751.058382841.02
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الجدول ٥ التعليم الثانوي / إسكد ٢ و٣ / القيد والمعيدون / ٢٠٠٨

نسبة القيد اإلجماليةالقيدالنظام التعليميالمنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
البرامج العامة

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

النسبة المئوية للبرامج المهنيّة والتقنيّة من 
مجموع القيد (%)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2), 
جميع البرامج

سنّ اإللتحاق
ة  المدّ

(بالسنوات)
 ذكور وإناث 

خاص %إناث %(000)

مجموع 
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى 
من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم 

إناثذكورذكور وإناثالثانوي (إسكد 3)
مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

123456789101112

15358470.82-1164124421 الو ج.د.ش

1262,53847294020611141131141.01استراليا

439290951.05...126101,44848919الصين

8886911.07...1246,5095120الفيليبين

1267,356491912.241021021021.00اليابان

13618,315494315.378989901.01اندونيسيا

..............................136بابوا غينيا الجديدة

.........98*, 1-.1-.1-.1-128-50**, 1-12.4-117باالو

1274749137.151161181130.96بروناي دار السالم

11.02+191+190+190+139+.1+116+116+151+14,769+126تايالند

..............................126توفالو

..............................115توكيالو

20.99-2108-2109-2108-............248-214-116تونغا

5555561.02................126تيمور الشرقية

10.90-151-156-154-.1-.1-.1-127-144-127-127جزر سليمان

...................1-115-150-12.0-117جزر كوك

1.01*, 1-83*, 1-82*, 1-82*, 1-16-.1-14-...149-15.4-126جزر مارشال

..............................127جمهورية فانواتو

..............................106جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

1263,959473212.2599101960.95جمهورية كوريا

11.02+197+195+196+.1+.1+.1+...151+125+117ساموا

............124231486121211سنغافورة

............6.17...50**1179,543فيتنام

1279950923.119492961.05فيجي

10.87-152-160-156-18--1-12-12-144-1875-126كمبوديا

............-.-...1261251كيريباتي

11.00-193-192-193-115-.1-16-...151-12,499-127ماليزيا

6060600.99-.-....1062,829ميانمار

10.99-199-1100-1100-...............15**, 1-126ميكرونيزيا

.............1-.1-.1-...1260.8251ناورو

1041041040.99.......1175155020نيوزيلندا

..............................116نيوي

المتوسطات اإلقليمية

499898970.98-15...10,91349آسيا الوسطى

0.80**36**45**41**14**2**7**...44**36,349**أفريقيا جنوب الصحراء

131261031031020.99...62,33849أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

115211011001031.04...59,10151أمريكا الالتينية و الكاريبي

469293910.98-19...32,25848أوروبا الوسطى و الشرقية

0.91#68#75#71#3#-#1#...45#130,312#جنوب و غرب آسيا

0.89**78**87**83**30**3**13**...47**29,858**الدول العربية

379089911.03#-#16#...164,53548شرق آسيا و المحيط الهادىء

0.96**78**81**79**24**1**11**...47**525,665**العالم

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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المنطقةنسبة التالميذ المعيديننسبة القيد الصافيةنسبة القيد اإلجمالية

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

 مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2), 
جميع البرامج 

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين لجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش0.87221**, 33-1**, 39-1**, 36-1**, 3438300.784448390.81-1

استراليا.........2192312070.901491531460.958887891.02

الصين---............6260641.077674781.05

الفيليبين6559711.208279861.096155661.19-13-14-11

اليابان.........1001001001.001011011011.009898981.00

اندونيسيا-6061590.977475740.996869680.99-1

بابوا غينيا الجديدة.............................................
باالو.....................0.97**, 96-1**, 98-1**, 97-1*, 0.99-1*, 96-1*, 97-1*, 96-1*, 1-

بروناي دار السالم8278861.109796981.028887901.049116
تايالند162+156+167+11.20+176+173+179+11.09+172+168+177+11.13-110-111-19+

توفالو.............................................

توكيالو.............................................
تونغا1.24-29-210-28**, 74-2**, 60-2**, 66-2**, 290-285-297-21.15-2103-2101-2105-21.03-2-

تيمور الشرقية1.10111**, 33-1**, 30-1**, 31-1**, 1-........................
جزر سليمان.........119-122-116-10.72-135-138-132-10.84-130-132-129-10.90-

جزر كوك.............................................
جزر مارشال.1-.1-.1.08-1*, 47-1*, 43-1*, 45-1*, 1.02-1*, 67-1*, 66-1*, 66-1*, 1.02-1*, 60-1*, 59-1*, 59-1*, 1-

جمهورية فانواتو22-22-22-....................................

جمهورية كوريا.............................................

جمهورية كوريا---9697940.989799950.969597940.96
ساموا167+161+174+11.21+176+172+181+11.13+171+166+175+11.13+12+13+12+

سنغافورة221....................................

فيتنام.............................................

فيجي.........6259661.128178841.07-279-276-283-21.10
كمبوديا0.88231**, 32-1**, 36-1**, 34-1**, 123-127-119-10.70-140-144-136-10.82-1-

كيريباتي.............................................
ماليزيا.........149-146-153-11.17-168-166-171-11.07-168-166-170-11.07-

ميانمار4949501.01-13-13-13.........53.........38

ميكرونيزيا..............................91**, 1-............

ناورو.....................1.23**58**47**52**............

نيوزيلندا.....................1371301451.121191151221.05

نيوي.............................................

المتوسطات اإلقليمية

آسيا الوسطى.........9596940.979798960.988889870.98
أفريقيا جنوب الصحراء.........#0.78 #23 #29 #26 0.79**30**38**34**0.77**23**30**27**

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية.........1.01**91**90**90**9898981.001001011001.00

أمريكا الالتينية و الكاريبي.........#1.07 #76 #71 7469801.168986931.0873

أوروبا الوسطى و الشرقية.........0.98**80**82**81**8486810.948890870.96
جنوب و غرب آسيا.........#0.56 #31 #56 #44 #40#44#36#0.82#54#57#50#0.87
الدول العربية.........#0.93 #60 #65 #63 0.92**65**71**68**0.96**52**54**53**

شرق آسيا و المحيط الهادىء.........#1.03 #71 #69 #70 6362651.067775781.04
العالم.........0.96#58#62#54#0.87**66**68**67**0.96**54**56**55**
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هيئة التدريسالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2)

إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)
123456

 التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ / 
هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨ الجدول ٦

آسيا الوسطى

............35863اوزبكستان

............166-1132-أذربيجان

............4284أرمينيا

..................تركمنستان

...17...24...41جورجيا

............6249طاجيكستان

............174-153-قيرغيزستان

............186+1179+كازاخستان

172-16.3-175-110-1874منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

......2.041......الرأس األخضر

..................السنغال

13**, 1-2.3**, 1-14**, 1-2.2**, 1-14**, 1-4.5**, 1-الصومال

............26**, 2-43**, 2-الكامرون

..................الكونغو

111+12.5+120+16.8+117+19.3+النيجر

801966201413أثيوبيا

..................أنغوال

............6125أوغندا

......1102.610-14.4-إريتريا

..................بنين

............249-212-بوتسوانا

116+15.7+116+113+116+118+بوركينا فاصو

............21**8.2**بوروندي

...............9.6**, 1-تشاد

............7**, 1-12**, 1-توغو

..................جزر القمر

............112+11.2+جمهورية إفريقيا الوسطى

..................جمهورية تنزانيا المتحدة

............11*189*جمهورية الكونغو الديموقراطية

............53**, 1-165**, 1-جنوب افريقيا

............153-112-رواندا

501540**14**45**29**زامبيا

..................زمبابوي

............13**, 2-0.38**, 2-ساوتومي وبرنسيبي

............148-14.4-سوازيالند

............116-110-سيراليون

............161+10.60+سيشيل

..................غابون

4.4172.8211.611غامبيا

992274232520غانا

1661065.65غينيا

..................غينيا اإلستوائية

...............21.5-غينيا بيساو

..................كوت ديفوار
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المنطقةالقيدعدد التالميذ للمدرِّسنسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)

 مجموع مجموع التعليم الثانوي (إسكد3-2)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4) 

البلد أو اإلقليم إناث %ذكور وإناث (000)إناثذكورذكور وإناث
7891011121314

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان........10010010013

أذربيجان7260......18-.........

أرمينيا131-165-......7.........

تركمنستان........................

جورجيا7786.145......95

طاجيكستان3458......17.........
قيرغيزستان40*7.6*......179-178-180-114-

كازاخستان1505+153+......110+.........

منغوليا--99989919-121-118

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر0.7269...19............

السنغال........................

الصومال......21**, 18-1**, 19-1**, 1-.........

الكامرون6.963......16**, 2-.........

الكونغو26.5-268-..................
النيجر136+138+125+128+133+113+11.2+134+

أثيوبيا39**, 31-2**, 646367465029-2

أنغوال........................

أوغندا............19.........
إريتريا5.842...157-156-167-14956-

بنين........................
بوتسوانا............299-299-299-214-
بوركينا فاصو150+149+156+126+130+116-119-128+
بوروندي........30**54**57**56**

تشاد........33**, 1-.........
توغو-2--2-......36**, 1-......250-

جزر القمر........................

جمهورية إفريقيا الوسطى.1+.1+......180+.........

جمهورية تنزانيا المتحدة........................

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.*.*......17*.........

جنوب افريقيا............29**, 1-.........
رواندا........153-194-117-122-

زامبيا..2619**22**.........

زمبابوي........................

ساوتومي وبرنسيبي10.55-152-......22**, 2-.........
سوازيالند10.74-143-......119-......199-
سيراليون............182-181-189-124-
سيشيل...2.6......113+......193+

غابون........................

غامبيا......242523.........

غانا44**29**696582171720
غينيا..94333727*91*91*

غينيا اإلستوائية.1-.1-..................

غينيا بيساو............237-.........

كوت ديفوار....................
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هيئة التدريسالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2)

إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)
123456

 التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ / 
هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨ الجدول ٦

465537**49**41**104**كينيا

1348.854.03ليبيريا

182-12.0-155-14.0-164-16.0-ليسوتو

......114+112+2610مالي

...9.1...26...35مدغشقر

1120............مالوي

............158+18.2+موريشيوس

161711174.717موزمبيق

...............6.7ناميبيا

130-196-137-1117-134-1213-نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

154-1120-159-1165-28455اسبانيا

167-142-170-151-169-193-البرتغال

..................الدنمارك

795939674052السويد

......الكرسي البابوي

597584096218849المانيا

......6218963*, 1-379*, 1-المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

..................النرويج

736242693152النمسا

1,718609306478756الواليات المتحدة األميركية

148-144-167-142-158-187-اليونان

......262-20.41-......اندورا

537219793469إسرائيل

............262-230-إيرلندا

154-11.8-80**, 1-1.5**, 1-66**, 1-3.3**, 1-إيسلندا

161-1260-176-1191-167-1451-إيطاليا

......574261**, 2-82**, 2-بلجيكا

0.31430.16430.1543جبرالتر

......0.1576......سان مارينو

......3350......سويسرا

481592376524453فرنسا

436419712458فنلندا

6.4633.1693.257قبرص

..................كندا

............3.948لكسمبرغ

0.33490.28520.0537ليختنشتاين

..................مالطة

............0.5268موناكو

............146-1108-هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

50**36**50**49**50**85**اكوادور

165-1149-173-1136-169-1286-األرجنتين

1,375687877358862البرازيل

2.7701.5711.369البهاما

375916692152الجمهورية الدومينيكية
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المنطقةالقيدعدد التالميذ للمدرِّسنسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)

 مجموع مجموع التعليم الثانوي (إسكد3-2)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4) 

البلد أو اإلقليم إناث %ذكور وإناث (000)إناثذكورذكور وإناث
7891011121314

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا34267749**30**96**98**97**

ليبيريا......565655121214

ليسوتو......12**, 17-120-1**, 1-.........

مالي.1+.1+...81808624+138

مدغشقر2729201.644......97

مالوي......20...............

موريشيوس13.3+163+......16**, 1+.........

موزمبيق..676574334016

ناميبيا...3.8......24......97
نيجيريا-1--270-266-277-128-130-126-1-

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا..11-112-19.........

البرتغال17-18-17-12.3-132-.........

الدنمارك11.2-134-..................

السويد1010102152.........

الكرسي البابوي........

المانيا13121654447.........

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 4.365...1412*, 1-.........

النرويج7.531..................

النمسا119137559.........

الواليات المتحدة األميركية14141542368.........

اليونان18-18-18-139-152-.........

اندورا0.7172...27-............

إسرائيل1213111145.........

إيرلندا6136......211-.........

إيسلندا9-1120.2235**, 10-1**, 1-.........

إيطاليا110-19-111-133-152-.........

بلجيكا2761...107**, 2-.........

جبرالتر9189955650.7552

سان مارينو.........6............

سويسرا1554...9............

فرنسا1214113469.........

فنلندا..101110.........

قبرص..101010.........

كندا........................

لكسمبرغ0.9624......10.........

ليختنشتاين106280.1232.........

مالطة10.27-155-..................

موناكو10.09+144+......6.........

هولندا6.324......113-.........

أمريكا الالتينية و الكاريبي
اكوادور..15**15**15**100**100**100**

األرجنتين.1-.112-116-19-1-.........

البرازيل..171816.........

البهاما52**, 2.0-2**, 878887131313-2

الجمهورية الدومينيكية..868586242226
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هيئة التدريسالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2)

إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)
123456

 التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ / 
هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨ الجدول ٦

205214546.848السلفادور

636483835025344المكسيك

............0.5657آروبا

......0.5868......أنتيغوا وبربودا

ا يّ ............169-10.10-أنغِ

...17.1-...114-...121-أوروغواي

..................باراغواي

............259-21.4-بربادوس

267-20.38-268-20.37-267-20.75-برمودا

175910617.255بنما

...133-...125-...158-بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

............16144بيرو

1.8591.3610.5154بيليز

65**2.9**...4.1*63**7.0**ترينيداد وتوباغو

............169-113-جامايكا

..................جزر األنتيل الهولندية

256-20.18-261-20.14-0.3661جزر الكايمن

..................جزر تركس وكايكوس

161-10.10-183-10.13-174-10.22-جزر فيرجين البريطانية

0.51680.29710.2265دومينيكا

0.60630.36630.2463سانت فنسنت وغرينادين

0.42570.26570.1558سانت كيتس ونيفيس

............0.9867سانت لوسيا

......1602.373-13.4-سورينام

155-144-178-124-163-168-شيلي

0.75630.53630.2264غرينادا

544435452043غواتيماال

يّانا 3.6692.8690.7867غوِ

21864133668561فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

148+142+162+143+155+186+كوبا

245817587.460كوستا ريكا

............18650كولومبيا

............166-10.03-مونتسيرات

165511555.555نيكاراغوا

..................هايتي

1854............هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

11785.2816.175استونيا

............1,18381اإلتحاد الروسي

..................البانيا

1255............البوسنة والهرسك

806636744358الجمهورية التشيكية

907144794765المجر

............79*, 1-1351-اوكرانيا

527922813077بلغاريا

65**, 2-134**, 2-73**, 2-128**, 2-69**, 2-261**, 2-بولندا
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المنطقةالقيدعدد التالميذ للمدرِّسنسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)

 مجموع مجموع التعليم الثانوي (إسكد3-2)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4) 

البلد أو اإلقليم إناث %ذكور وإناث (000)إناثذكورذكور وإناث
7891011121314

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور..888590262628

المكسيك..182015......87

آروبا........13......99

أنتيغوا وبربودا70*2.5*...10............
ا0.0765......160-157-162-110- يّ أنغِ

أوروغواي.1-.114-111-119-1-.........

باراغواي........................
بربادوس4.937......257-257-257-215-
برمودا.2-.2100-2100-2100-26-26-26-2-

بنما918992151614-111-144

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)118-117-119-150-163-.........

بيرو............16.........

بيليز3527401718142.760

ترينيداد وتوباغو141051**14*14**.........

جامايكا12254......120-.........

جزر األنتيل الهولندية........................

جزر الكايمن98961009-211-270.0855

جزر تركس وكايكوس........................

جزر فيرجين البريطانية19-110-16-10.12-169-.........

دومينيكا313230141810-22.0-271

سانت فنسنت وغرينادين5650591922161.770

سانت كيتس ونيفيس1111110.0950......36
سانت لوسيا2.465......257-253-25916-

سورينام86**, 0.72-2**, 2-...11415-.........

شيلي.1-.124-124-123-1-.........

غرينادا2936261714241.831

غواتيماال..171814.........

يّانا5550572120230.5248 غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)..80738510119
كوبا1100+1100+1100+110+19+110+11.3+158+

كوستا ريكا..838483161615

كولومبيا........97969826
مونتسيرات10.13-167-......159-150-163-112-

نيكاراغوا..595265293026

هايتي........................

هندوراس..11...............

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا9998.667.........

اإلتحاد الروسي15849......9.........

البانيا........................

البوسنة والهرسك.1-.13-1...............

الجمهورية التشيكية1112112040.........

المجر1010105547.........

اوكرانيا47*172......111-.........

بلغاريا1112114.054.........

بولندا13-158-160**, 13-2**, 13-2**, 2-.........
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هيئة التدريسالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2)

إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)
123456

 التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ / 
هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨ الجدول ٦

............180-1102-بيالروس

..................تركيا

16549.0526.657جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1526784686866رومانيا

477424782370سلوفاكيا

16727.8798.065سلوفينيا

596431642863صربيا 

165-124-172-118-168-142-كرواتيا

19819.4839.180التفيا

............4182ليتوانيا

..................منتينيغرو

307621778.774مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

......1283429-133-افغانستان

......3.039......الملديف

..................الهند

..................باكستان

120-1193-120-1220-120-1414-بنغالديش

141+11.0+154+11.7+149+12.7+بوتان

......17351......جمهورية ايران اإلسالمية

......169-168-......سري النكا

......225+240+5615نيبال

الدول العربية

294923506.745األراضي الفلسطينية المحتلة

1652............األردن

53**, 1-11**, 1-157-113-55**, 1-24**, 1-اإلمارات العربية المتحدة

..................البحرين

..................الجزائر

..................الجماهيرية العربية الليبية

......66**121**60**181**الجمهورية العربية السورية

150+145+61**, 1+38**, 1+55**, 1+83**, 1+السودان

..................العراق

54*55155512*27الكويت

4329............المغرب

52**115*54*147*53**262*المملكة العربية السعودية

..................اليمن

...............83تونس

1.2240.71250.4923جيبوتي

47**8.1**64**13**57**21**عمان

6.8563.3563.555قطر

148+123+162+120+155+142+لبنان

39**, 1-270**, 1-46**, 1-220**, 1-42**, 1-491**, 1-مصر

......101.913**, 1-3.8**, 1-موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

155+11.1+163+11.2+159+12.3+ الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

.................. الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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المنطقةالقيدعدد التالميذ للمدرِّسنسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)

 مجموع مجموع التعليم الثانوي (إسكد3-2)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4) 

البلد أو اإلقليم إناث %ذكور وإناث (000)إناثذكورذكور وإناث
7891011121314

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس10739......18-.........

تركيا....................

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة--131215.........

رومانيا1311154674.........

سلوفاكيا1313121.444.........

سلوفينيا97111.668.........
صربيا ..1100-1100-1100101010-

كرواتيا.1-.19-111-18-1-.........

التفيا109112.953.........

ليتوانيا8.951......9.........

منتينيغرو........................

مولدوفا1111122.030.........

جنوب و غرب آسيا

افغانستان13.0-18-...13231-.........

الملديف.........9............

الهند1925-128-..................

باكستان1147..................
بنغالديش139-139-141-125-129-121-184-123-

بوتان121+126+112+15.1+135+......83

جمهورية ايران اإلسالمية.........22............

سري النكا.....119-............

نيبال.2+.2+...41+240.........

الدول العربية
األراضي الفلسطينية المحتلة..1100-1100-1100242521-

األردن..12...............

اإلمارات العربية المتحدة..11**, 13-115-1**, 1-.........

البحرين35**, 3.2-2**, 2-..................

الجزائر....................

الجماهيرية العربية الليبية........................

الجمهورية العربية السورية3548...18**15**.........
السودان.1+.28+117+1**, 22+1**, 1+......80**, 1+

العراق........................

الكويت91081162.........

المغرب177.538...............

المملكة العربية السعودية129020*10*11*.........

اليمن....................

تونس........15.........

جيبوتي3442230.0514.........
عمان..18**12**14**100**, 100-2**, 100-2**, 2-

قطر..53535310119
لبنان.1+.114+116+113+19+111+18+1+

مصر...191**, 2-..................
موريتانيا42*, 4.5-2*, 2-......27**, 100-1*, 100-2*, 100-2*, 2-

شرق آسيا و المحيط الهادىء
 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة .1+.171+159+180+117+118+117+1+

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 127-143-..................



156

هيئة التدريسالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)مجموع التعليم الثانوي (إسكد 3-2)

إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)إناث %ذكور وإناث (000)
123456

 التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي / إسكد ٢ و٣ و٤ / 
هيئة التدريس والقيد في التعليم ما بعد الثانوي غير العالي / ٢٠٠٨ الجدول ٦

184412446.446 الو ج.د.ش

..................استراليا

...3,628472,715...6,344الصين

177-154-176-1127-176-1181-الفيليبين

...344...263...607اليابان

1,531478774965445اندونيسيا

..................بابوا غينيا الجديدة

..................باالو

............4.461بروناي دار السالم

22355137568654تايالند

..................توفالو

..................توكيالو

..................تونغا

......1231.423-12.6-تيمور الشرقية

..................جزر سليمان

............178-10.13-جزر كوك

..................جزر مارشال

..................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

..................جمهورية فانواتو

219541026611843جمهورية كوريا

153+10.85+...10.36+...11.2+ساموا

14676.9677.266سنغافورة

56**6431367149**462فيتنام

5.3713.4771.860فيجي

......1322435-130-كمبوديا

0.66480.41510.2542كيريباتي

............165-1167-ماليزيا

828459852381ميانمار

..................ميكرونيزيا

............179-10.03-ناورو

366217661858نيوزيلندا

..................نيوي

المتوسطات اإلقليمية

59#532#62#428#70**960آسيا الوسطى

26#708#28#735#29#1,442**أفريقيا جنوب الصحراء

56**2,252#2,60365#60**4,855**أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

1,45757**2,02763**3,48460أمريكا الالتينية و الكاريبي

59**1,151#73**1,696#73**2,847**أوروبا الوسطى و الشرقية

30#2,109#37#1,983#35#4,091#جنوب و غرب آسيا

46#855#52**965#47#1,820#الدول العربية

43#4,381#5,76850#47#10,150#شرق آسيا و المحيط الهادىء

46**13,445#53**16,205#51**29,651**العالم

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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المنطقةالقيدعدد التالميذ للمدرِّسنسبة المدرِّسين المدرَّبين (%)

 مجموع مجموع التعليم الثانوي (إسكد3-2)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)

المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4) 

البلد أو اإلقليم إناث %ذكور وإناث (000)إناثذكورذكور وإناث
7891011121314

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش8787882322242144

استراليا16355..................

الصين16161623547.........

الفيليبين52*884*135-139-125-.........

اليابان1214111466.........

اندونيسيا..121211.........

بابوا غينيا الجديدة.2-.2-..................

باالو........................

بروناي دار السالم0.0143......91919011

تايالند2120231170.........

توفالو........................

توكيالو........................

تونغا20.37-255-..................

تيمور الشرقية.....34............

جزر سليمان........................
جزر كوك.1-.1-......179-176-180-115-

جزر مارشال........................

جمهورية الكونغو الديموقراطية........................

جمهورية فانواتو........................

جمهورية كوريا..182016.........

ساموا......121+127+119+.........

سنغافورة97979716161710751
فيتنام..211925......98**, 2-
فيجي.1-.196-196-196192017-1-
كمبوديا1528...12927-......199-

كيريباتي......626065171719

ماليزيا1140-141-......115-.........

ميانمار..989898343630

ميكرونيزيا........................
ناورو10.02-179-......136-143-135-121-

نيوزيلندا1415145847.........

نيوي........................

المتوسطات اإلقليمية

آسيا الوسطى......11#18#6.........

أفريقيا جنوب الصحراء......2531#19**.........

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية......13#12#14**.........

أمريكا الالتينية و الكاريبي......15**18**17.........

أوروبا الوسطى و الشرقية......11#11#12**.........

جنوب و غرب آسيا......#32#38#26.........

الدول العربية......#16#19#13.........

شرق آسيا و المحيط الهادىء......#16#17#16.........

العالم......18#19#16**.........
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نسبة الدخول اإلجمالية إلى المرحلة الثانية من المنطقة
التعليم الثانوي

 نسبة التخرج اإلجمالية من المرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي

البلد أو اإلقليم

 إسكد 3أ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3) 
(اإلعداد للدخول المباشر إلى المستوى إسكد 5أ)

 إسكد 3ب 
(اإلعداد للدخول المباشر إلى المستوى إسكد 5ب)

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
بين الجنسين

123456789101112

 التخرج والدخول إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد ٣) 
والدخول إلى التعليم العالي (إسكد ٥) / ٢٠٠٨ (دول مختارة) الجدول ٧

آسيا الوسطى
a 1-.1-.1-.1-10.99-184-185-184-............اوزبكستان.

a 1-.1-.1-.1-11.04-161-159-160-............أذربيجان.

a 1-.1-.1-.1-10.87-165-174-170-............أرمينيا.

a 1-.1-.1-.1-11.52-153-135-144-............طاجيكستان.

a 1-11.05-176-172-174-............قيرغيزستانx(5)-1x(6)-1x(7)-1x(8)

a 1-.1-.1-.1-11.15-169-160-165-............كازاخستان.

a 1-.1-.1-.1-10.78-158-175-167-............منغوليا.

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

....4437521.39............اسبانيا

1x(5)-1x(6)-1x(7)-1x(8)-11.31-177-158-167-............البرتغال

.1-.1-.1-.1-11.46-165-144-154-11.07-1110-1102-1106-الدنمارك

.---1051051041.007472761.06السويد

1351371330.974338491.295862530.84المانيا

....................................المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

....6148741.53............النرويج

1714201.525360450.76............النمسا

……………………9699930.94الواليات المتحدة األميركية

.1-.1-.1-.1-11.23-174-160-167-10.89-1116-1130-1123-اليونان

....9694991.069287971.12إسرائيل

.1-.1-.1-.1-11.17-1101-186-193-11.25-1118-194-1105-إيرلندا

1131101161.066349771.571121.86إيسلندا

11.69-12-11-11-11.15-183-172-177-10.98-1105-1108-1107-إيطاليا

....9392941.026257671.18بلجيكا

1081091060.972624291.216872640.89سويسرا

5548631.321315120.79............فرنسا

....1341201491.25............فنلندا

....8889880.997876811.06قبرص

.2-.2-.2-.2-21.13-279-270-274-............كندا

10.75-18-111-19-11.53-151-133-142-20.99-2108-2109-2109-لكسمبرغ

.---111132910.70…………ليختنشتاين

10.41-15-112-18-11.43-155-139-147-10.84-1123-1147-1136-مالطة

....6256691.24............هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي
a 1-.1-.1-.1-10.89-145-151-148-............اكوادور.

.1-.1-.1-.1-11.32-149-137-143-11.06-182-177-179-األرجنتين

....7574751.014138451.18المكسيك

...…..................21.23-285-269-277-أوروغواي

.1-.1-.1-.1-11.21-155-145-150-11.04-165-163-164-باراغواي

a 15-10.65-129-145-137-............بنما……

a (دولة - المتعددة القوميات) 1-.1-.1-.1-10.97-156-158-157-............بوليفيا.

....8079801.017069701.00بيرو

…………........................جامايكا

.1-.1-.1-.1-11.12-174-166-170-11.00-1110-1110-1110-شيلي
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 نسبة التخرج اإلجمالية من المرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي

 نسبة الدخول اإلجمالية إلى 
المنطقةالتعليم العالي

 إسكد 3ج 
إسكد 5بإسكد 5أ(عدم اإللتحاق المباشر بالمستوى إسكد 5، بإستثناء البرامج القصيرة)

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
بين الجنسين

131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى
-1.-1.-1.-1.........................a اوزبكستان
-1--1--1--1.........................a أذربيجان
-1.-1.-1.-1.........................a أرمينيا
-1.-1.-1.-1.........................a طاجيكستان
-1--1--1--1.........................a قيرغيزستان
-1.-1.-1.-1.........................a كازاخستان
-1.-1.-1.-1.........................a منغوليا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا2020201.004539521.362624281.16
-1x(5)-1x(6)-1x(7)-1x(8)-173-165-181-11.24-11-11-11-11.61البرتغال

الدنمارك4844531.18-159-145-174-11.62-124-124-123-10.97

السويد1-0.696351751.48109101.09-

المانيا3736371.041411171.54....

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 156-149-163-11.30-131-121-142-11.95-............

النرويج.---4146360.787055851.54

النمسا2123.305044571.27108121.45

…………6356701.25x(17)x(18)x(19)x(20)الواليات المتحدة األميركية

اليونان2832240.74-148-137-160-11.61-124-122-125-11.14

إسرائيل3510.216154681.242624291.23

إيرلندا5550.994643501.142019211.14

إيسلندا3943330.777254921.696661.10

إيطاليا.1--1--1--154-146-162-11.34-1-....

بلجيكا2021180.873129331.133731441.43

سويسرا6671.203938401.072122200.90

فرنسا........................4341.46

فنلندا....6960781.30....

قبرص7464841.312628230.81....

كندا........................8970.82

لكسمبرغ........................2022180.82

ليختنشتاين.--.1-.1-.1-.............---

مالطة4149330.67-149-140-158-11.46-115-114-116-11.16

هولندا.1--1--1--4245400.89-160-155-165-11.18-1

أمريكا الالتينية و الكاريبي
-1--1--1--10.97........................a اكوادور

األرجنتين151-145-157-11.29-140-124-156-12.34-....

المكسيك3341.033333331.002320.71

أوروغواي246-233-259-21.78-213-213-213-21.02-............

باراغواي15-13-17-12.45-........................
-1.-1.-1.-1.........................a بنما
-1.-1.-1.-1.........................a (دولة - المتعددة القوميات) بوليفيا

بيرو2119241.26................

جامايكا....................................

شيلي4339471.204547440.92....
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نسبة الدخول اإلجمالية إلى المرحلة الثانية من المنطقة
التعليم الثانوي

 نسبة التخرج اإلجمالية من المرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي

البلد أو اإلقليم

 إسكد 3أ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3) 
(اإلعداد للدخول المباشر إلى المستوى إسكد 5أ)

 إسكد 3ب 
(اإلعداد للدخول المباشر إلى المستوى إسكد 5ب)

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
بين الجنسين

123456789101112

 التخرج والدخول إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد ٣) 
والدخول إلى التعليم العالي (إسكد ٥) / ٢٠٠٨ (دول مختارة) الجدول ٧

a 1-.1-.1-.1-11.03-140-139-139-............غواتيماال.

a 1-.1-.1-.1-10.78-128-136-132-............كوستا ريكا.

a 1-.1-.1-.1-10.76-155-173-164-............كولومبيا.

أوروبا الوسطى و الشرقية

....1041011071.057871861.20استونيا

………13………53………82اإلتحاد الروسي

....................................البانيا

....................................البوسنة والهرسك

11.75--1071081050.975850681.37الجمهورية التشيكية

....1011001021.026458711.23المجر

a 1-.1-.1-.1-10.93-184-190-187-............اوكرانيا.

....8588830.947471771.08بلغاريا

.1-.1-.1-.1-11.23-187-171-178-10.98-198-1101-1100-بولندا

a 1-.1-.1-.1-10.77-152-168-160-............بيالروس.

....6976620.822427210.79تركيا

....8185770.907170711.01جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

....8181821.017168761.12رومانيا

....1041011071.057871861.20سلوفاكيا

10.853729451.554140431.09-1102-1120-1111-سلوفينيا

1x(5)-1x(6)-1x(7)-1x(8)-11.32-169-152-161-10.96-1100-1104-1102-كرواتيا

.---7467821.22…1-…1-…1-1100-التفيا

....8275891.18............ليتوانيا

a 11.12-119-117-118-10.65-120-130-125-............مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

........................10.81-147-158-153-الهند

a 3027331.21............بوتان....

....................................سري النكا

الدول العربية

....7875821.093731441.44األردن

………6354721.334434541.623تونس

....................................مصر

شرق آسيا و المحيط الهادىء
a 1--1--1--1-10.83-163-176-169-............ الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة.

a 1--1--1--1-10.78-130-138-134-............ الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة.

6762731.18x(13)x(14)x(15)x(16)............استراليا

7270751.063535350.99x(5)x(6)x(7)x(8)الصين

.1-.1-.1-.1-11.26-171-156-163-21.23-278-263-270-الفيليبين

0.20-1021021031.007168741.0911اليابان

6465620.952928311.111719140.74اندونيسيا

11.143024361.511718160.88+175+166+170+تايالند

....101103990.966363630.99جمهورية كوريا

.1-.1-.1-.1-12.01-124-112-118-11.16-1108-193-1101-ماليزيا

........................99981001.02نيوزيلندا

شاركت هذه الدول في إستمارة تجريبية حول بيانات خريجين المرحلة الثانية من التعليم الثانوي.  (a)

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.



161

 نسبة التخرج اإلجمالية من المرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي

 نسبة الدخول اإلجمالية إلى 
المنطقةالتعليم العالي

 إسكد 3ج 
إسكد 5بإسكد 5أ(عدم اإللتحاق المباشر بالمستوى إسكد 5، بإستثناء البرامج القصيرة)

البلد أو اإلقليم مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين
بين الجنسين

131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

-1.-1.-1.-1.........................a غواتيماال
-1.-1.-1.-1.........................a كوستا ريكا
-1.-1.-1.-1.........................a كولومبيا

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا6045761.703022391.81....

اإلتحاد الروسي………35………2231120.3980

البانيا....................................

البوسنة والهرسك......….........…...............

الجمهورية التشيكية2532190.585951681.3296132.18

المجر1619130.685954651.20127182.50
-1.-1.-1.-1.........................a اوكرانيا

بلغاريا5144581.31109111.27....

بولندا11-13.70--121680.48-178-172-184-11.17-11-1
-1.-1.-1.-1.........................a بيالروس

تركيا2830260.852124180.74....

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة5553561.042132.32....

رومانيا.---3745290.64100881121.26

سلوفاكيا7360871.441112.07....

سلوفينيا2226180.69-151-138-164-11.67-140-141-139-10.95

كرواتيا.........28.........41....

التفيا5730.47-198-174-1124-11.68-123-116-131-11.92

ليتوانيا152-145-159-11.31-135-131-139-11.25-.---
-110-18-113-11.65........................a مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

الهند....................................

---.........................a بوتان

سري النكا....................................

الدول العربية

األردن3935421.211110131.35............

3………37………x(17)………تونس

مصر....................................

شرق آسيا و المحيط الهادىء
-1.-1.-1.-1.........................a الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 
-162-156-167-11.20........................a الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

استراليا............4037431.1591791031.31

الصين2120231.151515161.081715181.25

الفيليبين............................

اليابان2224200.834955420.773022381.71

اندونيسيا117-117-117-10.95-14-15-14-10.79-....

تايالند156+148+164+11.33+117+117+116+10.93+....

جمهورية كوريا2424230.947173690.953835421.19

ماليزيا8582881.08-128-123-132-11.40-130-128-133-11.21

نيوزيلندا7057851.494438511.34............
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الجدول ٨ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةمجموع القيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %ذكور وإناث (000)
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

آسيا الوسطى

1314120.82101280.68-29940اوزبكستان

…………0.62*12*19*16*112+150+1180+أذربيجان

11.20-137-131-134-1232422251.11-155-1107-أرمينيا

.................................تركمنستان

1.19*37*31*54303635371.0734*130جورجيا

142070.352029110.40-15528طاجيكستان

29657102928301.045244601.36قيرغيزستان

11.45+149+134+141+1472423261.15+158+1635+كازاخستان

15261342719351.865039611.57منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

1211131.24.........6.756562الرأس األخضر

0.54*6*10*8*.........3...35*91*السنغال

.................................الصومال

10.79+18+110+19+.........1135+144+1174+الكامرون

............4620.27.........الكونغو

10.34+11+12+11+............129+129+116+النيجر

0.234520.31-265241812أثيوبيا

.........23-0.63-23411-...249-أنغوال

10844402210.534430.80أوغندا

10.32+11+13+12+0.16-12-1+125+19.9+إريتريا

.........26-0.25**1**5**3......243-بنين

21.15-28-27-28-5650.92...253-216-بوتسوانا

10.49+12+15+13+0.30-11811+132+148+بوركينا فاصو

.........13+1531110.41+...124+بوروندي

0.15-10.1823+-1+11+11+...1913تشاد

.........15-..................133-توغو

............1110.75.........جزر القمر

10.43+11+13+12+182310.19+131+110+جمهورية إفريقيا الوسطى

10.48-11-12-11-0.27-1911-132-155-جمهورية تنزانيا المتحدة

.........5.........1**......306جمهورية الكونغو الديموقراطية

.................................جنوب افريقيا

.........4.........541...45رواندا

............0.46**1**3**2**.........زامبيا

.....................3**.........زمبابوي

10.93+14+14+14+.......148+10.70+ساوتومي وبرنسيبي

20.97-24-24-24-5540.87-2-250-25.7-سوازيالند

.................................سيراليون

.1+.1+.1+.1+.....1+.1+.1+سيشيل

............7950.54.........غابون

............1210.29.........غامبيا

10.54-14-18-16-...............134-1140-غانا

91450.34............802410غينيا

............10.43+12+15+13+.........غينيا اإلستوائية

.........23-0.18**-**1**-**......23.7-غينيا بيساو

10.50-16-111-18-1366930.37-133-1157-كوت ديفوار
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النسبة المئوية لتوزيع الطالب حسب 
مستوى إسكد

النسبة المئوية للطالبات حسب 
مستوى إسكد

 نسبة التخرج اإلجمالية، إسكد 5أ، 
المنطقةهيئة التدريسالمرحلة األولى

2008200820082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث56ب5أ56ب5أ
مؤشر التكافؤ 
إناث %ذكور وإناث (000)بين الجنسين

121314151617181920212223

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان99.140.42121490.662439
أذربيجان126+152+…………179+120+11+145+171+140+
أرمينيا137-125-121-129-11.36-113-147-.11-155-1-.199-1-

تركمنستان....................................

جورجيا48605550591.181855*8416155

طاجيكستان8.830............99.128.33

قيرغيزستان851515662592319271.401858
كازاخستان156+161+151+171+11.38+138+164+.158+1+-1+.1100+1+

منغوليا96216081604230551.858.757

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر0.7943............96.456.39

السنغال....................................

الصومال....................................
الكامرون3.818............143+147+135+-183+116+1+

الكونغو....................................
النيجر11.2+114+............178+120+12+123+151+142+

أثيوبيا24.33510.258.48-.100
أنغوال...21.3-............-2-.2-...-2-.2100-2-

أوغندا...3.6..............................

إريتريا...10.62+.............1+.......1+......

بنين....................................

بوتسوانا....................................
بوركينا فاصو180+118+12+130+143+1232310.39+12.5+18+

بوروندي...11.5+..............................

تشاد....................................
توغو11**, 10.47-1-............-1-......-188-112-1-

جزر القمر....................................
جمهورية إفريقيا الوسطى...10.34+...............127+144+-177+123+1+

جمهورية تنزانيا المتحدة13.0-118-..............................

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية206..............................

جنوب افريقيا....................................

رواندا....................................

زامبيا....................................

زمبابوي....................................

ساوتومي وبرنسيبي...1-.1-.1-.1-..................
سوازيالند250-28-27-28-21.15-20.46-240-.21-250-2-.299-2-

سيراليون....................................
سيشيل.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+

غابون....................................

غامبيا....................................
غانا14.0-111-............135-133-126--173-126-1-

غينيا2.25.............928.2338

غينيا اإلستوائية....................................

غينيا بيساو...20.03-..............................
كوت ديفوار..................154-139-17-130-139-126-
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الجدول ٨ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةمجموع القيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %ذكور وإناث (000)
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

10.70+13+15+14+10.54+12+14+13+113+141+1168+كينيا

............91530.24.........ليبيريا

21.19-24-23-24-2231.65-2-255-28.5-ليسوتو

10.41+13+18+15+1122310.46+129+177+مالي

0.843430.89**2**2**6247182مدغشقر

10.51--1-11--1-0.38----1-134-16.5-مالوي

1.17**28**24**26**0.87**10**11**10**38**53**26**موريشيوس

.....................1.........موزمبيق

11.1398101.32-17-16-16-205788ناميبيا

............6750.77.........نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

1,78154145752621.187163781.24اسبانيا

11.22-163-151-157-1254539511.30-154-1367-البرتغال

11.41-194-167-180-125648641.33-158-1232-الدنمارك

4076096453751.427155881.59السويد

.................................الكرسي البابوي

.................................المانيا

2,329571006055641.165748671.40المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

21361146655771.407356911.62النرويج

5453541.035550591.19...28553النمسا

1.328369971.40**81**62**18,248572671الواليات المتحدة األميركية

11.10-195-187-191-4745491.11-1-150-1603-اليونان

1.45*13*9*11*...............0.4658اندورا

32556864840571.446052681.31إسرائيل

1795454642501.205853641.22إيرلندا

1764214030501.697552991.91إيسلندا

11.41-179-156-167-184742531.27-157-12,034-إيطاليا

40255575753611.156356701.26بلجيكا

...........جبرالتر

...........................0.9357سان مارينو

22449173743310.734949491.00سويسرا

2,16555185347581.235548611.28فرنسا

31054118274911.2294851051.24فنلندا

0.96*42*44*43*1.25*23*19*21*264970قبرص

............6052691.34.........كندا

21.12-211-29-210-1110111.10...252-22.7-لكسمبرغ

0.52*25*48*37*............0.8033100ليختنشتاين

11.42-139-127-133-2018211.13...157-19.8-مالطة

...........موناكو

4949501.016158641.11...60252هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

4239451.15............5355335اكوادور

11.52-182-154-168-1264937611.65-160-12,208-األرجنتين

5,95856721413161.263430391.29البرازيل

.................................البهاما

.................................الجمهورية الدومينيكية
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النسبة المئوية لتوزيع الطالب حسب 
مستوى إسكد

النسبة المئوية للطالبات حسب 
مستوى إسكد

 نسبة التخرج اإلجمالية، إسكد 5أ، 
المنطقةهيئة التدريسالمرحلة األولى

2008200820082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث56ب5أ56ب5أ
مؤشر التكافؤ 
إناث %ذكور وإناث (000)بين الجنسين

121314151617181920212223

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا..................169+127+14+140+144+140+

ليبيريا....................................
ليسوتو20.64-247-.............251-270-2-.279-221-2-
مالي..................126+148+110+-186+114+1+

مدغشقر673034847401110.993.531
مالوي34**, 10.53-10.86-1--11-11-1-.1-.134-1-.1-.1100-1-
موريشيوس..................39**53**54**2**26**73**

موزمبيق....................................

ناميبيا643525757486581.541.241

نيجيريا....................................

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا831345452523728461.6314638
البرتغال136-143-............194-11-15-154-162-156-
الدنمارك......185-113-12-159-147-146-152-139-165-11.66-

السويد89656152494027531.943744

الكرسي البابوي....................................

المانيا3227381.3730537...4861.........

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 74223556546-139-133-145-11.3713442

النرويج96136164484634591.732041

النمسا87765457462623301.303332

الواليات المتحدة األميركية742435660503530421.401,37146
اليونان161-135-14-154-145-142-122-115-130-12.01-129-135-

اندورا0.860.0943*1*1*1*.3367.6255

إسرائيل......791735656533629441.50

إيرلندا692735846484637551.481438

إيسلندا96326547575936832.342.149
إيطاليا198-11-12-157-157-152-141-133-150-11.49-1104-135-

بلجيكا485025258442825311.262742

جبرالتر............

سان مارينو...................2773.5658

سويسرا712185050423230341.133435

فرنسا......722535655473632401.27

فنلندا93-75455388611161.891451

قبرص53461593747106152.472.340

كندا......236-227-245-21.65-..................
لكسمبرغ.................................268-

ليختنشتاين......0.61*24*40*32*93.733.28
مالطة..................185-114-11-158-157-135-

موناكو............

هولندا99.152.424538511.334738

أمريكا الالتينية و الكاريبي

اكوادور2731..............................
األرجنتين169-131-11-157-167-154-111-19-114-11.57-1177-152-

البرازيل1.7237544**27**16**21**9091574251

البهاما....................................

الجمهورية الدومينيكية....................................
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الجدول ٨ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةمجموع القيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %ذكور وإناث (000)
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

13955662221241.152523261.09السلفادور

2,62350331819180.922728270.98المكسيك

2.258152725291.153327381.39آروبا

.........................أنتيغوا وبربودا

ا يّ 5.01**8**2**5**....0.058381أنغِ

11.75-182-147-164-1.76**44**25**34**111-163-1159-أوروغواي

11.35-133-124-129-1631311151.38-157-1181-باراغواي

...........................168-111-بربادوس

2.38**, 1-35**, 1-15**, 1-25**, 1-............-1-171-10.89-برمودا

11.59-156-135-145-1284131501.59-161-1133-بنما

0.84*, 1-35*, 1-42*, 1-38*, 1-.........2033*, 1-45*, 1-353*, 1-بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

1.06**, 2-36**, 2-33**, 2-34**, 2-............54**, 2-51**, 2-952**, 2-بيرو

11.85+115+18+111+............1100+164+13.6+بيليز

............6571.38.........ترينيداد وتوباغو

11.822415332.22+120+111+115+616939جامايكا

............2018211.11.........جزر األنتيل الهولندية

1.98*47*24*36*2.79**, 1+28**, 1+10**, 1+19**, 1+0.91691جزر الكايمن

0.90**-**-**-**....0.00250100جزر تركس وكايكوس

8.30**2**-**1**2.40*86*36*60*...0.0290جزر فيرجين البريطانية

3.26*6*2*4*.......0.2376دومينيكا

.........................سانت فنسنت وغرينادين

...................0.8684سانت كيتس ونيفيس

159202.25............2.67010سانت لوسيا

.................................سورينام

11.01-152-152-152-1773839360.91-149-1753-شيلي

11.34+168+151+159+....1100+157+17.4+غرينادا

11.00-118-118-118-............149-151-1234-غواتيماال

يّانا 1210131.42............-7.359غوِ

1.69*99*59*11.4679+134+123+128+6228*2,109فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

11.68+1149+188+1118+1.2119221.19+161+1971+كوبا

............1.18**, 1-18**, 1-15**, 1-16**, 1-.........كوستا ريكا

1,48749452322241.113536350.99كولومبيا

4.99**31**6**17**...............0.0580مونتسيرات

.................................نيكاراغوا

.................................هايتي

1.51*22*15*19*1.24**16**13**14**33*60*148*هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

6862845042591.406448801.69استونيا

7766891.36............9,4465714اإلتحاد الروسي

............1613181.40.........البانيا

.........134-..................199-البوسنة والهرسك

39555142626271.035951671.32الجمهورية التشيكية

41458163430381.246554771.43المجر

1.25*88*71*54154744501.1579*2,848اوكرانيا

26455214636561.545144581.30بلغاريا

11.40-178-156-167-1324538521.38-157-12,147-بولندا
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النسبة المئوية لتوزيع الطالب حسب 
مستوى إسكد

النسبة المئوية للطالبات حسب 
مستوى إسكد

 نسبة التخرج اإلجمالية، إسكد 5أ، 
المنطقةهيئة التدريسالمرحلة األولى

2008200820082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث56ب5أ56ب5أ
مؤشر التكافؤ 
إناث %ذكور وإناث (000)بين الجنسين

121314151617181920212223

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور8515-555338109111.308.634

المكسيك...96315143431817201.19286

آروبا2773.6954.5372.560.2154

أنتيغوا وبربودا....................................

ا0.0143-**, 1--**, 1--**, 1--**, 1-.8119.8290 يّ أنغِ
أوروغواي...116-............163-161-142--191-19-1-
باراغواي..................-**, 155-169-1--**, 189-111-1-
بربادوس10.79-149-............151-149-11-168-168-155-
برمودا10.09-155-.**, 1-.**, 1-.**, 1-.**, 1-.171-1-.1-.1100-1-.1-
بنما161-156-151-122-114-130-12.15-112-147--193-17-1-
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)116-129-...............43*, 145-1-...12*, 88-1*, 1-
بيرو.....................247-257-...40**, 60-2**, 2-

بيليز...................1+.......1+......

ترينيداد وتوباغو....................................

جامايكا..................-*6967-*955

جزر األنتيل الهولندية....................................

جزر الكايمن2.310.0359*4*2*3*.1189.7368

جزر تركس وكايكوس...................-50.-100

جزر فيرجين البريطانية....................................

دومينيكا....................................

سانت فنسنت وغرينادين....................................

سانت كيتس ونيفيس..................--84--100

سانت لوسيا...0.19.............9010.7155

سورينام....................................
شيلي153-144-143-115-112-118-11.44-155-139--159-140-1-

غرينادا..................-1+......-1+......

غواتيماال12-12-11-10.76-23.8-231-..................

يّانا6733.5566.95132.850.8255 غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)34**123*............58*58*64*-7327
كوبا147+143+127+161+12.24+1155+159+.11+161+1+.199+1+

كوستا ريكا....................................

كولومبيا35**, 88-1**, 6931-5341361315120.82-1

مونتسيرات.1-.1-.**, 1-.**, 1-.**, 1-.**, 1-..................

نيكاراغوا....................................

هايتي....................................

هندوراس...5.3*..............................

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا48**, 6.4-2**, 633436262562314312.24-2

اإلتحاد الروسي69255.........7919258524352

البانيا....................................
البوسنة والهرسك5.238.....................-196-14-1-

الجمهورية التشيكية86865569403832461.45-223-238

المجر91725770493926522.022438

اوكرانيا...201............5257*55*83151

بلغاريا881025654502620331.612147
بولندا197-11-11-157-180-150-148-135-161-11.74-199-142-
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الجدول ٨ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةمجموع القيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %ذكور وإناث (000)
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

57758135144581.307360861.43بيالروس

2,5334362226180.693843340.78تركيا

6653182219251.284037441.20جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1,05756392221231.096656751.34رومانيا

22960112625281.115442661.58سلوفاكيا

11558115345611.3687711031.46سلوفينيا

1.29*54*42*48*............2385518صربيا 

11.22-152-142-147-153128331.16-154-1140-كرواتيا

12864955038631.656948911.89التفيا

20560124435531.537761951.56ليتوانيا

.................................منتينيغرو

1.45*47*33*40*1.29*37*29*33*1445816مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

.................................افغانستان

-**, 2--**, 2--**, 2--**, 2-.......-**, 2--**, 2-الملديف

10.70-111-116-113-10.66+18+111+110+...139-114,863-الهند

0.85*5*6*5*............33*45*974*باكستان

10.55-15-19-17-1495730.49-135-11,145-بنغالديش

0.587850.59**2**3**3**-5.135بوتان

3,39253461820150.783634391.14جمهورية ايران اإلسالمية

.................................سري النكا

............10.40+12+16+14+......1255-نيبال

الدول العربية

18154582526230.894742521.23األراضي الفلسطينية المحتلة

11.164139431.11+129+125+127+2555129األردن

2.952517362.05**29**10**18**776058اإلمارات العربية المتحدة

22.53-244-218-230-1.75**28**16**22...268-218-البحرين

11.40-128-120-124-.........14**...157-1902-الجزائر

............0.98**50**51**50.........الجماهيرية العربية الليبية

.................................الجمهورية العربية السورية

............6660.92.........السودان

............111580.54.........العراق

............2.40**33**14**23**.........الكويت

401471191180.711213120.89المغرب

6676262016241.503023371.65المملكة العربية السعودية

10.42-16-114-110-120101640.28-129-1237-اليمن

0.973427401.49**17**18**17**351592تونس

10.69-12-13-13-1.05---...140-12.2-جيبوتي

11.18+132+127+129+............143+151+184+عمان

3.44115316.05**41**12**24**136429قطر

11.19+157+148+153+1563333331.00+154+1200+لبنان

.........28.........35**......2,488مصر

.........14-.........5......112-موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

2550622832240.765759540.91 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

11.02-135-134-134-............16-150-1158- الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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النسبة المئوية لتوزيع الطالب حسب 
مستوى إسكد

النسبة المئوية للطالبات حسب 
مستوى إسكد

 نسبة التخرج اإلجمالية، إسكد 5أ، 
المنطقةهيئة التدريسالمرحلة األولى

2008200820082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث56ب5أ56ب5أ
مؤشر التكافؤ 
إناث %ذكور وإناث (000)بين الجنسين

121314151617181920212223

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس4357.........7227159545541

تركيا69301444143-117-118-116-10.889940

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة963-5371533225391.543.544

رومانيا97-35762466847901.923243

سلوفاكيا94156165465739771.991244

سلوفينيا623716252492517352.095.937

صربيا 7722-5652521512191.67-113-143
كرواتيا169-130-11-156-149-145-118-115-122-11.51-113-141-

التفيا821626465603319472.547.357

ليتوانيا692916059584026552.091555

منتينيغرو....................................

مولدوفا7.556............87121595755

جنوب و غرب آسيا

افغانستان....................................
الملديف-**, 2--**, 2-............-**, 2--**, 2--**, 2--**, 2--**, 2--**, 2-

الهند..................………………
باكستان37*53*............27*45*45*1*5*94*
بنغالديش161-118-............190-19-11-136-125-125-

بوتان...20.38-..............................

جمهورية ايران اإلسالمية77231574133-110-18-111-11.2514419

سري النكا....................................

نيبال...19.9-.....................………

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة8911-5542-2520311.555.118

األردن88111515730-133-130-136-11.209.724

اإلمارات العربية المتحدة113-17-123-13.304.731-.7228.6157
البحرين......215-27-224-23.57--270-251-2--292-28-2-
الجزائر35**, 132-1-............186-110-15-159-147-146-

الجماهيرية العربية الليبية....................................

الجمهورية العربية السورية....................................

السودان....................................

العراق....................................

الكويت....................................

المغرب712174849386650.801918

المملكة العربية السعودية216-210-224-22.47-228-233-..................

اليمن17.4-117-............119-......-1-......
تونس1942.....................9**31**60**

جيبوتي10.12-117-.............1-.......1-......
عمان154+144+150+113+110+118+11.77+15.0+134+-170+130+1+

قطر8119.7133.42169.431.137
لبنان187+113+11+153+155+143+132+128+136+11.29+124+138+

مصر....................................

موريتانيا20.35-24-..............................

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 851324962263126351.361.831
 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ......150-146-14-153-148-1422120221.10-
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الجدول ٨ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / القيد ونسبة التخرج وهيئة التدريس

نسبة القيد اإلجماليةمجموع القيدالمنطقة

البلد أو اإلقليم

200819992008

إناثذكورذكور وإناثخاص %إناث %ذكور وإناث (000)
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

8943342320.491315120.78 الو ج.د.ش

1,1185556559721.227767871.30استراليا

2322231.04.........7...26,69249الصين

2,65154662825321.262926321.24الفيليبين

3,93946794549410.855862540.88اليابان

2122200.92...............4,42047اندونيسيا

............0.55**1**3**2**.........بابوا غينيا الجديدة

............2.35**, 1+58**, 1+25**, 1+41**, 1+.........باالو

5.6661128161.981611211.99بروناي دار السالم

11.24+149+140+145+1173432361.14+154+12,417+تايالند

...........توفالو

...........توكيالو

............3341.30.........تونغا

10.71+113+118+115+...............140+117+تيمور الشرقية

...........جزر سليمان

...........جزر كوك

.................................جزر مارشال

.................................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

.....................4**.........جمهورية فانواتو

3,20438807391530.5998115790.69جمهورية كوريا

............1211121.04.........ساموا

........................161+149+1199+سنغافورة

............1,6554911111290.76فيتنام

.................................فيجي

10.347950.54+11+13+12+...12334كمبوديا

.....*.*.*.*...كيريباتي

11.29-136-128-132-1362323231.02-156-1805-ماليزيا

11.37-112-19-111-11.58-18-15-17--1-158-1508-ميانمار

.....................14.........ميكرونيزيا

.--.--.--.--....-2-.2-.2-ناورو

24458126452761.477864941.48نيوزيلندا

...........نيوي

المتوسطات اإلقليمية

1920190.952524271.10...2,10852آسيا الوسطى

0.66#5#7#6**0.70**3**5**4...40#4,517أفريقيا جنوب الصحراء

6054671.237061801.32...34,42356أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

1.25**42**34**38**2119221.15...55**19,723أمريكا الالتينية و الكاريبي

1.196457721.28**42**35**38**...21,13755أوروبا الوسطى و الشرقية

0.76#11#14#13#0.65#6#9#8#...41#20,889جنوب و غرب آسيا

0.97#21#22#21**0.78**17**22**19...48#7,308**الدول العربية

1.01#26#26#26#0.81#13#15#14...49#48,608شرق آسيا و المحيط الهادىء

1.08**27**25**26**0.98**18**18**18**...51**158,713**العالم

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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النسبة المئوية لتوزيع الطالب حسب 
مستوى إسكد

النسبة المئوية للطالبات حسب 
مستوى إسكد

 نسبة التخرج اإلجمالية، إسكد 5أ، 
المنطقةهيئة التدريسالمرحلة األولى

2008200820082008

البلد أو اإلقليم إناثذكورذكور وإناث56ب5أ56ب5أ
مؤشر التكافؤ 
إناث %ذكور وإناث (000)بين الجنسين

121314151617181920212223

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش23-23-22-20.653.034-.3961.4145

استراليا......801645653516149731.50

الصين111-112-110-10.871,59543-...51......45...

الفيليبين......9010-555361-219-214-224-21.68

اليابان...762224262314146360.79516

اندونيسيا28640.........367*24944*7920

بابوا غينيا الجديدة....................................

باالو....................................

بروناي دار السالم6733-67633295132.650.7042
تايالند68**76**185+115+11+156+147+150-227-220-234-21.70+

توفالو............

توكيالو............

تونغا....................................
تيمور الشرقية11.2+125+.............1+-140+1+.1+-1100+1+

جزر سليمان............

جزر كوك............

جزر مارشال....................................

جمهورية الكونغو الديموقراطية....................................

جمهورية فانواتو....................................

جمهورية كوريا742423840364849480.9720832

ساموا....................................
سنغافورة115+134+............152+145+13+151+148+136+

فيتنام5645............63343593042

فيجي0.9436..............................

كمبوديا14-16-13-10.49-23.3-211-..................

كيريباتي............
ماليزيا155-144-11-158-153-140-117-112-121-11.71-142-150-
ميانمار11-158-174-184-110-16-114-12.21-111-182--199-1-

ميكرونيزيا....................................
ناورو.2-.2-.............2-.2-.2-.2-.2-.2-

نيوزيلندا702735957524836611.681450

نيوي............

المتوسطات اإلقليمية

آسيا الوسطى15452............9631525950
أفريقيا جنوب الصحراء#185#20............#67#31#1#33#43#29

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية42**2,701**............76213565949
أمريكا الالتينية و الكاريبي#1,475#39............52#47**55**#83#17#1

أوروبا الوسطى و الشرقية1,324#50............82172565146
جنوب و غرب آسيا#961#35............#95#5#0#41#40#35
الدول العربية#302#31............#85#12#3#32#27#39
شرق آسيا و المحيط الهادىء#3,010#39............36**4850**#6534#1
العالم#10,110#40............44**5051**1**21**77**
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الجدول ٩

 عدد الطالب ااألجانب في البلد المعني المنطقة
(في حركية نحو الداخل) 

الطالب في حركية دولية حسب منطقة األصل

إناث %ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم المضيف
 نسبة الحركية 
آسيا الوسطىأوروبا الوسطى و الشرقيةالدول العربيةنحو الداخل (%)

123456

 التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الطالب المتنقلين حسب البلد المضيف 
ومنطقة األصل / ٢٠٠٨ (الدول التي تستقبل أكثر من ١٠٠٠ طالب في حركية دولية)

آسيا الوسطى

1292+14,249+1153+13.5+120+16,316+أذربيجان

11,184-1860-1341-13.9-142-14,239-أرمينيا

1.991742,351...3,001طاجيكستان

25,603598.66241,93022,177قيرغيزستان

15,097+12,634+15+11.6+...110,458+كازاخستان

1,207450.8x(12)59310منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

11.1x(12)x(12)x(12)-...11,417-الكامرون

13x(12)+15+16.4+18+11,026+النيجر

42x(12)x(12)......63,964جنوب افريقيا

13x(12)x(12)-11.4-152-11,899-غانا

1,066261.7x(12)x(12)x(12)مدغشقر

10.211x(12)...2,004ناميبيا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

37,726552.13,0372,66675اسبانيا

19-1676-130-14.9-148-117,950-البرتغال

149-1703-166-15.5-159-112,695-الدنمارك

22,653415.62751,407127السويد

m 11,56362,8785,874......189,347المانيا

341,7914814.717,70625,0021,991المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

16,104577.63482,48589النرويج

53,3965318.754118,183477النمسا

3.422,63634,9945,200...624,474الواليات المتحدة األميركية

1423-15,984-11,186-13.5-...121,160-اليونان

m 12,794727.242062019إيرلندا

1217-123,675-13,236-12.8-159-157,271-إيطاليا

29,844587.41075323بلجيكا

31,7064814.11,1603,810210سويسرا

243,4365111.269,13321,3301,593فرنسا

11,303433.71763,06580فنلندا

7,1762327.926157749قبرص

m 2123-23,198-29,282-...244-268,520-كندا

25-285-220-242.2-...21,137-لكسمبرغ

30,052585.03081,97848هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

11-132-110-11.1-...17,946-شيلي

15+117+110+157.5+...14,240+غرينادا

0.1x(12)x(12)x(12)...1,913فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

129+110+1183+13.2+...130,961+كوبا

m 120......1,480كوستا ريكاx(12)

أوروبا الوسطى و الشرقية

1.06053,231318...5,909بيالروس

9,268393.51947,332115بلغاريا

13,372x(12)-12-12.5-152-13,488-كرواتيا

1,032541.5124710استونيا

1,338382.031,3171جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

10.6x(12)-119,249-134,522-...160,288-اإلتحاد الروسي

15,459503.71208,737132المجر

1.239942120...1,475التفيا
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المنطقةالطالب في حركية دولية حسب منطقة األصل

 شرق آسيا 
والمحيط الهادىء

 أمريكا الالتينية 
والكاريبي

أمريكا الشمالية 
البلد أو اإلقليم المضيفغير محددأفريقيا جنوب الصحراءجنوب و غرب آسياوأوروبا الغربية

789101112

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى
+1194x(12)+120+11,383+125+1-أذربيجان
-117-11-151-11,749x(12)-136أرمينيا

10x(12)1456x(12)-طاجيكستان

303x(12)x(12)569x(12)-قيرغيزستان
كازاخستان-12,164+12+145+1505+16+1+

5772165x(12)4منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

x(12)x(12)x(12)x(12)-11,415-12الكامرون

x(12)x(12)x(12)x(12)+11,018+1-النيجر

x(12)x(12)x(12)x(12)46,85717,065جنوب افريقيا
-12x(12)-17-14-11,583-1300غانا

x(12)x(12)x(12)x(12)923143مدغشقر

ناميبيا1513341,218731

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا46418,4069,0571481,0852,788
البرتغال1226-12,805-12,543-149-111,603-19-
الدنمارك11,496-1203-19,383-1373-1234-1188-

السويد2,4193523,7803,4138979,983

33,6877,35635,3197,4568,51716,697m المانيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 89,9447,809118,35744,50928,2468,227

النرويج1,2274035,1391,1201,5403,753

النمسا2,65163329,0181,34448962

الواليات المتحدة األميركية267,36764,76879,685117,39731,748679
اليونان189-157-112,571-179-1602-1169-

2,5631106,6756025231,262m إيرلندا
إيطاليا12,879-15,217-114,312-12,110-13,422-12,203-

بلجيكا16302,373736526,870

سويسرا1,4631,68620,0137591,2841,321

فرنسا33,20212,76937,2403,78945,91918,461

فنلندا2,3943052,3781,1181,74542

قبرص-1,035186544,160422
-218,267-26,315-215,768-25,760-25,181-24,626m كندا
لكسمبرغ217-28-2933-22-261-26-

هولندا2,45052915,2813063868,766

أمريكا الالتينية و الكاريبي
شيلي1100-14,331-1367-14-19-13,092-
غرينادا151+1352+13,510+1114+1179+12+

x(12)1,853x(12)x(12)555(جمهورية - البوليفارية) فنزويال
كوبا13,009+124,172+1115+11,015+12,056+1372+

631,0583161120m كوستا ريكا

أوروبا الوسطى و الشرقية

بيالروس649158182716419

بلغاريا-6691,35211882
-11x(12)-143x(12)-14-166كرواتيا

استونيا-58469688

x(12)x(12)9x(12)x(12)8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)-16,517اإلتحاد الروسي

المجر566404,9466452721

التفيا112240104161
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الجدول ٩

 عدد الطالب ااألجانب في البلد المعني المنطقة
(في حركية نحو الداخل) 

الطالب في حركية دولية حسب منطقة األصل

إناث %ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم المضيف
 نسبة الحركية 
آسيا الوسطىأوروبا الوسطى و الشرقيةالدول العربيةنحو الداخل (%)

123456

 التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الطالب المتنقلين حسب البلد المضيف 
ومنطقة األصل / ٢٠٠٨ (الدول التي تستقبل أكثر من ١٠٠٠ طالب في حركية دولية)

2,955531.4942,12226ليتوانيا

1795-16,471-1353-10.6-150-113,021-بولندا

1.12561,08521...1,613مولدوفا

27,958517.141422,385821الجمهورية التشيكية

13,857451.31,8668,41848رومانيا

4.71811,060x(12)...11,259صربيا 

5,197432.35453,22130سلوفاكيا

1,361591.221,1382سلوفينيا

20,219330.81,0663,8296,184تركيا

1.15,9656,6281,136...32,573اوكرانيا

جنوب و غرب آسيا
m 2137-252-23,453-20.1-239-212,374-الهند

2663433-1,23342جمهورية ايران اإلسالمية

الدول العربية

26,6373310.521,01521511األردن

10.6x(12)x(12)x(12)-...15,709-الجزائر

m 1,812245......2,472الكويت

1.92,0542711...7,598المغرب

15,759422.4x(12)x(12)x(12)المملكة العربية السعودية

12.7x(12)x(12)x(12)-128-16,423-اليمن

0.7x(12)x(12)x(12)...2,480تونس

27.02,3663121...3,393قطر

112.1x(12)x(12)x(12)-154-122,674-لبنان

1.4x(12)x(12)x(12)**, 1-...135,031-مصر

شرق آسيا و المحيط الهادىء

12,6484049.8x(12)21 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

x(12)1x(12)...7,36252 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

230,6354720.65,1721,641238استراليا

51,038450.2x(12)x(12)x(12)الصين

0.135191...2,665الفيليبين

126,568493.25971,2211,362اليابان

0.117362...3,023اندونيسيا

135+1103+149+10.7+147+116,361+تايالند

40,322491.31604121,646جمهورية كوريا

0.2x(12)2613...3,362فيتنام

2x(12)x(12)...7,44455فيجي

1252-1248-15,166-13.8-...130,581-ماليزيا

31,5654812.945442846نيوزيلندا

المتوسطات اإلقليمية
2.41,10510,22931,205…51,375آسيا الوسطى

-1.815252**...79,417أفريقيا جنوب الصحراء

505.4141,639208,68916,707**1,841,933أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

0.31778642**...57,709أمريكا الالتينية و الكاريبي

1.111,543106,68344,281…228,753أوروبا الوسطى و الشرقية

0.13,823103173#14,66540جنوب و غرب آسيا

1.836,481652299**…132,752الدول العربية

1.211,6304,0703,607#559,23647شرق آسيا و المحيط الهادىء

1.9206,549330,56396,314**49**2,965,840العالم

بيانات غير كاملة. الرجاء الرجوع إلى المالحظة التقنية ه (حركية الطالب) في دليل القارىء.  (m)

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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المنطقةالطالب في حركية دولية حسب منطقة األصل

 شرق آسيا 
والمحيط الهادىء

 أمريكا الالتينية 
والكاريبي

أمريكا الشمالية 
البلد أو اإلقليم المضيفغير محددأفريقيا جنوب الصحراءجنوب و غرب آسياوأوروبا الغربية

789101112

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

ليتوانيا-279622469
بولندا-1744-197-13,479-1597-1485-1-

8x(12)220185-مولدوفا

الجمهورية التشيكية1,0072172,473218316107

رومانيا2941032,37235036046

صربيا 14151185209

سلوفاكيا-59291,2462146

سلوفينيا471756621

تركيا291101,6321,5073805,320

6,915x(12)x(12)3,787x(12)8,142اوكرانيا

جنوب و غرب آسيا
-21,735-240-2761-23,767-21,898-2531m الهند

39x(12)3761910195جمهورية ايران اإلسالمية

الدول العربية

األردن9314493,222207253334

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)-15,709الجزائر

38483218172116m الكويت

المغرب118359264,541759

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)15,759المملكة العربية السعودية

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)-16,423اليمن

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)2,480تونس

قطر-4612177608132

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)-122,674لبنان

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)-135,031مصر

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة -12,494592351

7,086x(12)10142x(12)132 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

استراليا136,8432,74116,48340,3906,92620,201

x(12)x(12)x(12)x(12)x(12)51,038الصين

الفيليبين1,5594633543880152

اليابان111,9491,3124,5884,96056613

اندونيسيا2,89162511287
تايالند112,794+144+11,875+11,242+1159+160+

جمهورية كوريا34,3531761,0411,399243892

فيتنام-3,310-1111

فيجي7,28115114293
ماليزيا115,138-125-1313-16,751-11,947-1741-

نيوزيلندا-19,7553505,5544,679302

المتوسطات اإلقليمية
آسيا الوسطى3,04061305,20734419

أفريقيا جنوب الصحراء111-672054,61824,396

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية464,479131,257427,079194,937145,189111,959

أمريكا الالتينية و الكاريبي2,65640,9085,1365791,7446,381

أوروبا الوسطى و الشرقية10,71455719,7058,2572,17324,840

جنوب و غرب آسيا1,796408124,5241,9971,397

الدول العربية2,0895244,0152,4487,13879,107

شرق آسيا و المحيط الهادىء361,7334,70230,03759,86810,28873,301

العالم846,618177,995486,981275,840223,181321,799
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الجدول ١٠ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / التدفق الدولي للطالب المتنقلين / ٢٠٠٨

 الطالب الدارسون بالخارج حسب البلد المنطقة
(في حركية نحو الخارج)

 االتجاهات الخمس األولى (البلدان المضيفة) للطلبة في حركية دولية نحو الخارج 
(يشير العدد بين قوسين إلى عدد الطالب األجانب المنحدرين من البلد المعني المسجلين بالبلد المضيف)

عدد الطالب 
األجانب المقيدين 
 في البلد المعني 
(الطالب في حركية 

نحو الداخل)

 التدفق الصافي للطالب 
(نحو الداخل-نحو الخارج)

ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
نسبة الحركية 
نحو الخارج (%)

نسبة القيد 
اإلجمالية 

ذكور وإناثبالخارج
نسبة التدفق 
الصافي (%)

1234567

آسيا الوسطى

9.7-28,916-312قيرغيزستان (15,424), اإلتحاد الروسي (5,566)1-, كازاخستان (3,427)1+, طاجيكستان (1,924), ألمانيا (678)29,2289.81.0اوزبكستان

0.6**3.6**5,061**أذربيجان
تركيا (2,014), اإلتحاد الروسي (1,607)1-, الواليات المتحدة األميركية (318), ألمانيا (312), المملكة المتحدة لبريطانيا 

العظمى وإيرلندا الشمالية (178)
+16,316......

10.3-1319-14,239-اإلتحاد الروسي (2,174)1-, فرنسا (482), الواليات المتحدة األميركية (403), ألمانيا (291), اليونان (175)1-11.2-13.6-13,920-أرمينيا

.........تركيا (1,535), اوكرانيا (1,136), اإلتحاد الروسي (1,060)1-, قيرغيزستان (929), كازاخستان (251)1+1.0...5,654تركمنستان

5.8-7,537-621ألمانيا (2,504), اإلتحاد الروسي (2,440)1-, أرمينيا (1,096)1-, فرنسا (409), الواليات المتحدة األميركية (378)2.2**6.3**8,158**جورجيا

0.3-476-3,001اإلتحاد الروسي (1,283)1-, قيرغيزستان (1,105), الواليات المتحدة األميركية (364), كازاخستان (253)1+, تركيا (162)0.5**2.2**3,477**طاجيكستان

25,60322,3637.5اإلتحاد الروسي (765)1-, تركيا (596), كازاخستان (526)1+, ألمانيا (425), الواليات المتحدة األميركية (264)0.6**1.1**3,240**قيرغيزستان

12.0-13.9-130,077-كازاخستان
اإلتحاد الروسي (19,627)1-, قيرغيزستان (4,653), الواليات المتحدة األميركية (1,458), المملكة المتحدة لبريطانيا 

العظمى وإيرلندا الشمالية (1,178), تركيا (709)
+110,458......

3.9-5,839-1,207الواليات المتحدة األميركية (1,309), جمهورية كوريا (1,236), اليابان (1,073), ألمانيا (866), تركيا (839)7,0464.62.3منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

.........البرتغال (4,342)1-, فرنسا (187), اسبانيا (65), كوبا (47)1+, الواليات المتحدة األميركية (43)18.8-191.7-14,848-الرأس األخضر

.........فرنسا (9,298), الواليات المتحدة األميركية (659), المغرب (489), كندا (420)2-, ألمانيا (188)11,68412.81.0السنغال

.........ماليزيا (424)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (110), األردن (92), النرويج (90), باكستان (80)5-0.2**, 1-...1,408**, 1-الصومال

17,48811.80.9الكامرون
فرنسا (5,655), ألمانيا (5,002), الواليات المتحدة األميركية (1,893), إيطاليا (1,614)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا 

العظمى وإيرلندا الشمالية (530)
-11,417-1-15,545-1-11.8

.........فرنسا (2,704), المغرب (270), إيطاليا (222)1-, كندا (171)2-, الواليات المتحدة األميركية (150)1.2...4,322الكونغو

......11,026+فرنسا (777), المغرب (316), الواليات المتحدة األميركية (289), اليونان (180)1-, كندا (78)2-0.2**16.3**2,094**النيجر

.........الواليات المتحدة األميركية (1,317), النرويج (293), الهند (290)2-, ألمانيا (287), فرنسا (258)3,8721.50.1أثيوبيا

10.4-213.5-17,344-أنغوال
البرتغال (4,794)1-, جنوب افريقيا(1,101), الواليات المتحدة األميركية (504), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

.........وإيرلندا الشمالية (286), فرنسا (204)

2,7072.50.1أوغندا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (921), الواليات المتحدة األميركية (770), النرويج (111), 

.........ألمانيا (107), استراليا (99)

0.2**...**814**إريتريا
الواليات المتحدة األميركية (163), األردن (98), إيطاليا (97)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (87), 

.........ماليزيا (48)1-

.........فرنسا (2,258), الواليات المتحدة األميركية (319), كندا (225)2-, المغرب (200), ألمانيا (117)28.80.5-3,521بنين

249.83.4-7,315بوتسوانا
جنوب افريقيا (5,194), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (591), استراليا (511), الواليات المتحدة 

.........األميركية (236), ناميبيا(198)

.........فرنسا (1,127), الواليات المتحدة األميركية (515), المغرب (229), كندا (177)2-, ألمانيا (84)2,4876.00.2بوركينا فاصو

.........فرنسا (300), كندا (159)2-, الواليات المتحدة األميركية (87), المغرب (78), النرويج (76)0.1**4.9**1,063**بوروندي

......40الكامرون (1,229)1-, فرنسا (465), جمهورية إفريقيا الوسطى (397)2-, المغرب (206), الواليات المتحدة األميركية (127)10.3-...12,692-تشاد

8.0-1-2,616-1-1459-فرنسا (1,584), الواليات المتحدة األميركية (439), ألمانيا (335), المغرب (155), كندا (123)2-19.50.5-3,025توغو

.........فرنسا (1,319), مدغشقر (923), المغرب (237), الواليات المتحدة األميركية (42), ماليزيا (33)1-3.9...2,649جزر القمر

1.0-3,010-914جنوب افريقيا (1,579), فرنسا (741), الواليات المتحدة األميركية (282), بوروندي (276)6-, كندا (150)2-3,9241.30.1جمهورية الكونغو الديموقراطية

8.5-2-378-2-2485-فرنسا (588), المغرب (103), الواليات المتحدة األميركية (47), الكامرون (31)1-, الكونغو (11)4-8609.10.2جمهورية إفريقيا الوسطى

17.80.1-4,149جمهورية تنزانيا المتحدة
الواليات المتحدة األميركية (1,193), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (989), جنوب افريقيا(598), 

.........الهند (171)2-, استراليا (155)

5,5000.70.1جنوب افريقيا
الواليات المتحدة األميركية (1,622), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,539), استراليا (763), 

...63,96458,464كوبا (387)1+, البرتغال (168)1-

.........فرنسا (561), الواليات المتحدة األميركية (270), بوروندي (217)6-, كندا (210)2-, جنوب افريقيا (133)0.2**4.5**2,013**رواندا

0.4...4,250زامبيا
جنوب افريقيا (1,523), الواليات المتحدة األميركية (788), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (629), 

.........استراليا (551), ناميبيا (419)

1.5...23,512زمبابوي
جنوب افريقيا (17,766), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,027), استراليا (1,464), 

.........الواليات المتحدة األميركية (1,423), ناميبيا (297) 

.......البرتغال (644)1-, كوبا (270)1+, فرنسا (42), المغرب (29), الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة (5)14.6-.1792-ساوتومي وبرنسيبي

251.72.5-3,518سوازيالند
جنوب افريقيا (3,278), الواليات المتحدة األميركية (128), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (52), 

كوبا (16)1+, ناميبيا (12)
-2122-2-2,818-2-49.5

0.1...714سيراليون
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (243), الواليات المتحدة األميركية (230), غامبيا (43)8-, ألمانيا (31), 

.........اليونان (18)1-

462.6.2سيشيل
استراليا (139), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (129), فرنسا (45), جنوب افريقيا(42), 

موريشيوس (23)2+
+1.......

.........فرنسا (3,585), الواليات المتحدة األميركية (303), كندا (237)2-, ألمانيا (177), جنوب افريقيا (161)3.4...4,798غابون
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 الطالب الدارسون بالخارج حسب البلد المنطقة
(في حركية نحو الخارج)

 االتجاهات الخمس األولى (البلدان المضيفة) للطلبة في حركية دولية نحو الخارج 
(يشير العدد بين قوسين إلى عدد الطالب األجانب المنحدرين من البلد المعني المسجلين بالبلد المضيف)

عدد الطالب 
األجانب المقيدين 
 في البلد المعني 
(الطالب في حركية 

نحو الداخل)

 التدفق الصافي للطالب 
(نحو الداخل-نحو الخارج)

ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
نسبة الحركية 
نحو الخارج (%)

نسبة القيد 
اإلجمالية 

ذكور وإناثبالخارج
نسبة التدفق 
الصافي (%)

1234567

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

0.7...968غامبيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (332), الواليات المتحدة األميركية (330), 

.........فنزويال (جمهورية - البوليفارية) (55), كوبا (34)1+, فرنسا (25)

15.40.3-7,201غانا
الواليات المتحدة األميركية (2,898), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,237), فنلندا (285), 

ألمانيا (275), كندا (216)2-
-11,899-1-5,609-1-4.0

4.5-3,628-748فرنسا (2,751), المغرب (477), الواليات المتحدة األميركية (167), البرتغال (159)1-, كندا (144)2-4,3765.50.5غينيا

.........اسبانيا (574), الواليات المتحدة األميركية (98), كوبا (92)1+, المغرب (56), فرنسا (35)1.6...920غينيا اإلستوائية

.........البرتغال (426)1-, فرنسا (55), المغرب (55), كوبا (42)1+, اسبانيا (29)10.5-215.3-1653-غينيا بيساو

.........فرنسا (3,526), الواليات المتحدة األميركية (712), المغرب (352), كندا (315)2-, ألمانيا (220)13.70.3-5,639كوت ديفوار

0.3...12,562كينيا
الواليات المتحدة األميركية (5,844), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,428), استراليا (1,417), 

.........الهند (508)2-, فنلندا (340)

.........الواليات المتحدة األميركية (298), المغرب (111), غانا (43)1-, النرويج (43), فرنسا (19)0.2...621ليبيريا

245.01.8-4,300ليسوتو
جنوب افريقيا (4,098), الواليات المتحدة األميركية (45), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (33), 

كوبا (24)1+, المغرب (17)
-253-2-3,770-2-44.4

.........فرنسا (1,766), الواليات المتحدة األميركية (435), المغرب (378), النيجر (220)1+, كندا (132)2-3,0944.60.2مالي

4.8-3,010-1,066فرنسا (3,456), الواليات المتحدة األميركية (130), كندا (87)2-, المغرب (71), سويسرا (59)4,0766.60.2مدغشقر

129.10.1-1,945مالوي
جنوب افريقيا (802), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (533), الواليات المتحدة األميركية (297), 

.........استراليا (83), ناميبيا (54)

28.97.5**7,401موريشيوس
فرنسا (1,826), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,702), استراليا (1,273), جنوب افريقيا (1,165), 

الهند (497)2-
-256-2-7,551-2-34.6

0.1**...**2,441**موزمبيق
البرتغال (1,006)1-, جنوب افريقيا (892), الواليات المتحدة األميركية (78), كوبا (61)1+, المملكة المتحدة لبريطانيا 

.........العظمى وإيرلندا الشمالية (56) 

8,25241.93.7ناميبيا
جنوب افريقيا (7,813), كوبا (130)1+, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (91), الواليات المتحدة 

31.7-6,248-2,004األميركية (66), ألمانيا (26)

0.2...24,953نيجيريا
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (11,783), الواليات المتحدة األميركية (6,229), 

.........غانا (1,349)1-, جنوب افريقيا (649), ماليزيا (497)1-

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

21,6071.20.9اسبانيا
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (5,739), فرنسا (3,905), ألمانيا (3,676), 

37,72616,1190.9الواليات المتحدة األميركية (3,664), البرتغال (648)1-

13.01.7-10,785البرتغال
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,828), فرنسا (2,612), اسبانيا (2,157), الواليات المتحدة 

األميركية (903), ألمانيا (606)
-117,950-16,789-11.9

12.21.7-4,924الدنمارك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,516), الواليات المتحدة األميركية (899), النرويج (838), 

ألمانيا (379), فرنسا (200)
-112,695-17,660-13.3

13,7823.42.4السويد
الواليات المتحدة األميركية (3,296), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (3,194), النرويج (1,290), 

22,6538,8712.2الدنمارك (1,127)1-, استراليا (853)

.........اسبانيا (7)......16الكرسي البابوي

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
341,791319,79913.7الواليات المتحدة األميركية (8,376), فرنسا (2,519), استراليا (1,696), الدنمارك (1,485)1-, إيرلندا (1,421)21,9920.90.5وإيرلندا الشمالية 

4.0**5.5**11,747**النرويج
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,797), الدنمارك (1,935)1-, استراليا (1,426), 

16,1044,3572.0الواليات المتحدة األميركية (1,265), بولندا (911)1-

10,2413.62.0النمسا
ألمانيا (4,911), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,416), الواليات المتحدة األميركية (887), 

53,39643,15515.2سويسرا (712), فرنسا (492)

0.2**0.3**50,728**الواليات المتحدة األميركية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (13,895), كندا (7,935)2-, فرنسا (3,228), استراليا (3,055), 

624,474573,7463.1ألمانيا (2,928)

15.44.6-29,616اليونان
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (12,626), إيطاليا (5,054)1-, ألمانيا (2,479), 

الواليات المتحدة األميركية (1,983), فرنسا (1,926)
-121,160-1-11,501-1-1.9

1,206262.728.9اندورا
 اسبانيا (1,028), فرنسا (143), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (10), البرازيل (9)4-, 

.........الواليات المتحدة األميركية (9)

1.7...83,524ألمانيا
 النمسا (17,464), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (13,625), هولندا (12,313), 

...189,347105,823الواليات المتحدة األميركية (8,917), سويسرا (8,341), 

.........األردن (3,086), الواليات المتحدة األميركية (3,007), ألمانيا (1,295), إيطاليا (1,121)1-, المجر (791)12,7893.92.3إسرائيل

18,06410.15.9إيرلندا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (15,261), الواليات المتحدة األميركية (1,019), فرنسا (392), 

3.0-5,270-12,794ألمانيا (290), استراليا (193)

11.3**15.1**2,508**إيسلندا
الدنمارك (963)1-, الواليات المتحدة األميركية (402), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (340), 

10.8-1,788-720النرويج (267), السويد (138)

11.71.2-35,500إيطاليا
 النمسا (6,733), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (5,607), فرنسا (5,009), 

الكرسي البابوي (4,103)9-, ألمانيا (4,086)
-157,271-122,142-11.1

10,0682.51.6بلجيكا
 فرنسا (2,763), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,475), هولندا (974), ألمانيا (886), 

29,84419,7764.9الواليات المتحدة األميركية (813)

...637-.المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (618), الواليات المتحدة األميركية (15)......637جبرالتر

.........إيطاليا (741)1-, مالطة (47)3-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (13), ألمانيا (6)......1897-سان مارينو

10,6014.72.3سويسرا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,892), ألمانيا (1,883), فرنسا (1,613), إيطاليا (1,371)1-, 

31,70621,1059.4الواليات المتحدة األميركية (1,297) 

45,1912.11.1فرنسا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (12,685), الواليات المتحدة األميركية (7,058), ألمانيا (5,102), 

243,436198,2459.2سويسرا (4,895), كندا (4,698)2- 

6,5022.12.0فنلندا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,666), السويد (1,124), الواليات المتحدة األميركية (673), 

11,3034,8011.6ألمانيا (604), استونيا (586)

39.5**92.6**23,784**قبرص
اليونان (11,449)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (9,795), الواليات المتحدة األميركية (783), 

64.7-16,608-7,176بلغاريا (391), المجر (307)
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 الطالب الدارسون بالخارج حسب البلد المنطقة
(في حركية نحو الخارج)

 االتجاهات الخمس األولى (البلدان المضيفة) للطلبة في حركية دولية نحو الخارج 
(يشير العدد بين قوسين إلى عدد الطالب األجانب المنحدرين من البلد المعني المسجلين بالبلد المضيف)

عدد الطالب 
األجانب المقيدين 
 في البلد المعني 
(الطالب في حركية 

نحو الداخل)

 التدفق الصافي للطالب 
(نحو الداخل-نحو الخارج)

ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
نسبة الحركية 
نحو الخارج (%)

نسبة القيد 
اإلجمالية 

ذكور وإناثبالخارج
نسبة التدفق 
الصافي (%)

1234567

2.0...44,883كندا
الواليات المتحدة األميركية (29,082), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (5,003), استراليا (4,321), 

فرنسا (1,378), إيرلندا (575)
-268,520-224,638...

2261.622.5-6,348لكسمبرغ
 ألمانيا (2,505), فرنسا (1,551), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (834), النمسا (537), 

سويسرا (300)
-21,137-2-5,906-2-219.4

876109.540.3ليختنشتاين
 سويسرا (644), النمسا (163), ألمانيا (19), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (14), 

27.9-223-653الواليات المتحدة األميركية (13)

110.53.4-1,009مالطة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (820), إيطاليا (44)1-, ألمانيا (25), الواليات المتحدة األميركية (24), 

.........اسبانيا (19)

......411موناكو
فرنسا (306), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (47), الواليات المتحدة األميركية (28), سويسرا (9), 

.........إيطاليا (9)1-

8,2851.40.8هولندا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (3,024), الواليات المتحدة األميركية (1,682), ألمانيا (807), 

30,05221,7673.6فرنسا (652), استراليا (249)

أمريكا الالتينية و الكاريبي

.........الواليات المتحدة األميركية (2,154), اسبانيا (1,882), كوبا (1,825)1+, شيلي (459)1-, إيطاليا (421)1-8,4341.60.7اكوادور

.........الواليات المتحدة األميركية (2,538), اسبانيا (1,947), كوبا (864)1+, فرنسا (768), إيطاليا (560)1-10.40.3-9,060األرجنتين

.........الواليات المتحدة األميركية (7,586), فرنسا (2,941), البرتغال (2,204)1-, ألمانيا (1,878), اسبانيا (1,337)23,4100.40.1البرازيل

8.0...2,311البهاما
الواليات المتحدة األميركية (1,544), كندا (276)2-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (232), 

.........ترينيداد وتوباغو (85)4-, جامايكا (77)2-

.........الواليات المتحدة األميركية (1,160), اسبانيا (360), كوبا (358)1+, كندا (99)2-, فرنسا (71)0.2...2,317الجمهورية الدومينيكية

1.3-1,777-870الواليات المتحدة األميركية (941), كوبا (800)1+, فرنسا (151), اسبانيا (125), هندوراس (100)5-2,6471.90.5السلفادور

25,4441.00.3المكسيك
 الواليات المتحدة األميركية (14,853), اسبانيا (2,103), فرنسا (1,751), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

.........وإيرلندا الشمالية (1,303), ألمانيا (1,299)

1.4-31-51الواليات المتحدة األميركية (68), كندا (9)2-823.71.2آروبا

8.3...572أنتيغوا وبربودا
 كوبا (191)1+, الواليات المتحدة األميركية (174), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (53), 

.........كندا (45)2-, األردن (45)

ا يّ 263.0-142--الواليات المتحدة األميركية (93), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (30), كندا (9)2-, بربادوس (8)1-13.1**263.0**142أنغِ

.........األرجنتين (500)8-, الواليات المتحدة األميركية (458), كوبا (367)1+, اسبانيا (308), فرنسا (140)0.9**1.6**, 1-2,207**أوروغواي

.........كوبا (746)1+, األرجنتين (392)8-, الواليات المتحدة األميركية (377), اسبانيا (163), فرنسا (90)11.20.4-2,243باراغواي

......1,357**بربادوس
الواليات المتحدة األميركية (403), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (342), ترينيداد وتوباغو (200)4-, 

كندا (186)2-, جامايكا (115)8-
-1890-1-579-1-5.1

30.8**124.8**, 1-1,098**برمودا
 الواليات المتحدة األميركية (421), كندا (324)2-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (236), 

.........رومانيا (85), استراليا (17)

.........الواليات المتحدة األميركية (1,131), كوبا (541)1+, اسبانيا (122), شيلي (93)1-, فنزويال (جمهورية - البوليفارية) (55)11.50.8-2,263بنما

.........كوبا (5,349)1+, الواليات المتحدة األميركية (965), فنزويال (جمهورية - البوليفارية) (796), اسبانيا (637), األرجنتين (491)8-1.0**, 1+12.5-9,749**, 1+بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

.........الواليات المتحدة األميركية (3,676), اسبانيا (2,861), شيلي (1,523)1-, كوبا (1,422)1+, إيطاليا (1,243)1-0.5**1.2**, 2-14,719**بيرو

2.6...798بيليز
الواليات المتحدة األميركية (491), كوبا (190)1+, جامايكا (33)8-, كندا (27)2-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

.........وإيرلندا الشمالية (25)

3.6...4,837ترينيداد وتوباغو
 الواليات المتحدة األميركية (2,643), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (834), كندا (573)2-, 

.........غرينادا (229)1+, بربادوس (197)1-

5,9139.72.3جامايكا
 الواليات المتحدة األميركية (3,875), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (631), كوبا (274)1+, 

.........كندا (237)2-, األردن (235)

2.9...337جزر األنتيل الهولندية
الواليات المتحدة األميركية (233), األردن (38), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (17), كندا (15)2-, 

.........آروبا (13)

346111.2الواليات المتحدة األميركية (161), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (141), كندا (21)2-, بربادوس (5)1-33536.713.3جزر الكايمن

9.6**.**253جزر تركس وكايكوس
الواليات المتحدة األميركية (169), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (54), كندا (9)2-, جامايكا (8)8-, 

12650.0-253--جزر الكايمن (7)

16.4**1,495.0**299جزر فيرجين البريطانية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (133), الواليات المتحدة األميركية (93), الفيليبين (25), 

.........بربادوس (22)1-, كندا (9)2-

602262.910.0دومينيكا
الواليات المتحدة األميركية (228), كوبا (96)1+, فنزويال (جمهورية - البوليفارية) (66), المملكة المتحدة لبريطانيا 

.........العظمى وإيرلندا الشمالية (51), فرنسا (40)

6.9**...**722**سانت فنسنت وغرينادين
بربادوس (154)1-, كوبا (132)1+, الواليات المتحدة األميركية (126), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 

.........الشمالية (79), ترينيداد وتوباغو (72)4-

......465**سانت كيتس ونيفيس
 الواليات المتحدة األميركية (239), كوبا (53)1+, بربادوس (47)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

54.1-465--وإيرلندا الشمالية (36), جامايكا (30)8-

6.5**44.0**1,133**سانت لوسيا
 الواليات المتحدة األميركية (319), كوبا (281)1+, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (148), 

34.9-899-234ترينيداد وتوباغو (136)4-, كندا (69)2-

.........هولندا (315), الواليات المتحدة األميركية (88), فرنسا (75), صربيا (10), آروبا (7)1.2...559سورينام

10.3-12,200-17,946-الواليات المتحدة األميركية (1,687), اسبانيا (1,016), فرنسا (738), األرجنتين (656)8-, ألمانيا (597)10.80.5-6,664شيلي

3.9**...**497**غرينادا
 الواليات المتحدة األميركية (238), كوبا (96)1+, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (42), 

ترينيداد وتوباغو (40)4-, بربادوس (39)1- 
+14,240......

.........الواليات المتحدة األميركية (1,020), كوبا (603)1+, السلفادور (274), اسبانيا (119), هندوراس (102)5-11.10.2-2,735غواتيماال

يّانا 2.2**, 1+1,41318.1**, 1+غوِ
 كوبا (797)1+, الواليات المتحدة األميركية (300), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (99), 

كندا (57)2-, فرنسا (45)
-134-1-1,340-1-17.8
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 الطالب الدارسون بالخارج حسب البلد المنطقة
(في حركية نحو الخارج)

 االتجاهات الخمس األولى (البلدان المضيفة) للطلبة في حركية دولية نحو الخارج 
(يشير العدد بين قوسين إلى عدد الطالب األجانب المنحدرين من البلد المعني المسجلين بالبلد المضيف)

عدد الطالب 
األجانب المقيدين 
 في البلد المعني 
(الطالب في حركية 

نحو الداخل)

 التدفق الصافي للطالب 
(نحو الداخل-نحو الخارج)

ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
نسبة الحركية 
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الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

0.5-10,515-1,913الواليات المتحدة األميركية (4,451), كوبا (3,520)1+, اسبانيا (1,517), فرنسا (492), البرتغال (452)1-12,4280.60.5فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

......130,961+اسبانيا (583), إيطاليا (126)1-, ألمانيا (110), فرنسا (96), الواليات المتحدة األميركية (82)1,3780.10.2كوبا

...369-1,480الواليات المتحدة األميركية (928), كوبا (224)1+, اسبانيا (116), ألمانيا (112), فرنسا (96)0.4...1,849كوستا ريكا

.........الواليات المتحدة األميركية (6,669), اسبانيا (3,014), فرنسا (2,281), ألمانيا (1,074), استراليا (740)18,0821.20.4كولومبيا

...57-1-.1-الواليات المتحدة األميركية (16), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (14), بربادوس (13)1-15.8**92.2**47**مونتسيرات

0.4...2,328نيكاراغوا
 كوبا (892)1+, كوستا ريكا (402), الواليات المتحدة األميركية (389), فنزويال (جمهورية - البوليفارية) (173), 

.........هندوراس (117)5-

.........فرنسا (1,289), الواليات المتحدة األميركية (873), كندا (867)2-, كوبا (624)1+, فنزويال (جمهورية - البوليفارية) (62)0.4...3,969هايتي

.........الواليات المتحدة األميركية (1,069), كوبا (862)1+, اسبانيا (126), السلفادور (86), ألمانيا (46)2,5081.70.3هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

3,4605.13.2استونيا
فنلندا (681), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (658), ألمانيا (594), اإلتحاد الروسي (558)1-, 

3.6-2,428-1,032الواليات المتحدة األميركية (245)

43,9820.50.4اإلتحاد الروسي
ألمانيا (9,795), الواليات المتحدة األميركية (4,911), اوكرانيا (4,734), فرنسا (3,347), المملكة المتحدة لبريطانيا 

العظمى وإيرلندا الشمالية (2,646)
-160,288-117,411-10.2

.........إيطاليا (11,883)1-, اليونان (4,253)1-, الواليات المتحدة األميركية (690), تركيا (590), ألمانيا (449)16.7-...119,930-البانيا

.........صربيا (6,149), كرواتيا (2,974)1-, النمسا (2,742), ألمانيا (1,018), تركيا (495)114.95.2-15,157البوسنة والهرسك

9,3512.41.4الجمهورية التشيكية
سلوفاكيا (2,584), ألمانيا (1,698), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,301), الواليات المتحدة 

27,95818,6074.7األميركية (923), فرنسا (751)

7,0501.71.1المجر
ألمانيا (1,837), النمسا (1,391), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,026), الواليات المتحدة 

15,4598,4092.0األميركية (711), فرنسا (584)

32,5735,3590.2اإلتحاد الروسي(7,186)1-, ألمانيا (6,436), بولندا (2,672)1-, الواليات المتحدة األميركية (1,716), المجر (1,372)0.8**1.0**27,214**اوكرانيا

23,0778.74.5بلغاريا
ألمانيا (9,794), الواليات المتحدة األميركية (3,208), فرنسا (2,322), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 

5.2-13,809-9,268الشمالية (1,251), تركيا (1,179)

11.51.0-32,599بولندا
ألمانيا (10,797), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (8,572), فرنسا (3,260), الواليات المتحدة 

األميركية (2,734), النمسا (1,637)
-113,021-1-19,868-1-0.9

......5,909اإلتحاد الروسي(8,405)1-, ألمانيا (1,831), بولندا (1,780)1-, ليتوانيا (1,507), فرنسا (517)11.8-12.7-114,804-بيالروس

41,1201.60.6تركيا
الواليات المتحدة األميركية (12,043), ألمانيا (8,899), أذربيجان (4,010)1+, بلغاريا (2,812), المملكة المتحدة 

0.8-20,901-20,219لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,370)

6.7-4,404-1,338بلغاريا (3,023), ألمانيا (435), النمسا (343), تركيا (332), إيطاليا (305)1-5,7428.83.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.8-8,575-13,857فرنسا (3,844), ألمانيا (3,380), المجر (3,134), الواليات المتحدة األميركية (2,905), إيطاليا (2,456)1-22,4322.11.4رومانيا

26,39511.56.2سلوفاكيا
 الجمهورية التشيكية (18,659), المجر (2,178), النمسا (1,470), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

9.2-21,198-5,197وإيرلندا الشمالية (1,116), ألمانيا (1,072) 

2,4122.11.8سلوفينيا
 النمسا (653), إيطاليا (387)1-, ألمانيا (324), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (285), 

0.9-1,051-1,361الواليات المتحدة األميركية (210)

......11,259النمسا (1,497), المجر (1,310), الواليات المتحدة األميركية (1,194), إيطاليا (1,154)1-, ألمانيا (902)1.9**3.9**9,318**صربيا 

1.8-1-2,457-1-13,488-النمسا (1,440), إيطاليا (1,353)1-, ألمانيا (950), سلوفينيا (647), الواليات المتحدة األميركية (603)14.22.3-6,577كرواتيا

4,0593.22.2التفيا
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,145), اإلتحاد الروسي(788)1-, ألمانيا (684), 

2.0-2,584-1,475الواليات المتحدة األميركية (363), فرنسا (165)

6,9283.42.6ليتوانيا
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,968), ألمانيا (1,302), اإلتحاد الروسي(869)1-, 

1.9-3,973-2,955الواليات المتحدة األميركية (496), بولندا (397)1-

.........صربيا (4,095), الواليات المتحدة األميركية (107), ألمانيا (104), رومانيا (42), النمسا (25)8.9...4,474منتينيغرو

7.6-10,863-1,613رومانيا (6,315), اإلتحاد الروسي (1,443)1-, اوكرانيا (1,038), فرنسا (794), ألمانيا (577)12,4768.73.5مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

0.1...3,034افغانستان
جمهورية ايران اإلسالمية (577), تركيا (509), الواليات المتحدة األميركية (338), ألمانيا (146), المملكة المتحدة 

.........لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (136)

.........ماليزيا (632)1-, استراليا (250), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (146), نيوزيلندا (59), الهند (42)2-13.3--**, 2-11,256-الملديف

11.00.2-170,256الهند
الواليات المتحدة األميركية (94,664), استراليا (26,520), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (25,901), 

نيوزيلندا (4,094), ألمانيا (3,257)
-212,374-2-126,779-2-1.0

26,6082.70.1باكستان
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (9,303), الواليات المتحدة األميركية (5,351), استراليا (2,482), 

.........السويد (1,303), ألمانيا (1,133) 

11.30.1-15,301بنغالديش
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,817), استراليا (2,355), الواليات المتحدة األميركية (2,307), 

قبرص (1,520), اليابان (1,515)
-1669-1-14,163-1-1.2

......-1-الهند (365)2-, تايالند (214)1+, استراليا (195), الواليات المتحدة األميركية (96), كندا (66)2-1.2**18.9**955**بوتان

0.3**0.8**26,927**جمهورية ايران اإلسالمية
الواليات المتحدة األميركية (3,063), ماليزيا (2,442)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,400), 

0.8-25,694-1,233ألمانيا (2,231), اوكرانيا (1,780)

0.8...13,854سري النكا
استراليا (4,073), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (3,141), الواليات المتحدة األميركية (2,594), 

.........اليابان (1,197), الهند (431)2-

......17,689نيبال
الواليات المتحدة األميركية (8,946), استراليا (3,314), اليابان (1,311), الهند (1,252)2-, المملكة المتحدة لبريطانيا 

.........العظمى وإيرلندا الشمالية (646)
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الدول العربية

5.4-9,733--األردن (6,846), قطر (426), الواليات المتحدة األميركية (249), ماليزيا (206)1-, تركيا (192) 9,7335.42.5األراضي الفلسطينية المحتلة

9,6923.81.5األردن
اوكرانيا (2,215), الواليات المتحدة األميركية (1,801), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,286), 

26,63716,9456.7ماليزيا (529)1-, ألمانيا (464) 

2.3**9.0**6,959**اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,309), استراليا (1,184), الهند (1,110)1-, الواليات المتحدة 

.........األميركية (984), كندا (573)1-

216.25.1-3,374البحرين
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (980), األردن (634), الهند (435)2-, الواليات المتحدة األميركية 

(394), استراليا (253)
-2672-2-2,316-2-12.6

12.60.6-21,726الجزائر
فرنسا (18,780), كندا (1,197)2-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (335), الواليات المتحدة 

األميركية (179), ألمانيا (158)
-15,709-1-17,444-1-1.9

0.5**...3,558**الجماهيرية العربية الليبية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,623), ماليزيا (621)1-, فرنسا (235), ألمانيا (195), 

.........الواليات المتحدة األميركية (155) 

.........األردن (2,788), فرنسا (2,334), اوكرانيا (1,809), ألمانيا (1,664), قيرغيزستان (624)0.6...14,122الجمهورية العربية السورية

0.1**...2,792**السودان
 ماليزيا (634)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (347), الواليات المتحدة األميركية (224), 

.........ألمانيا (209), قطر (137)

0.2...6,243العراق
 األردن (2,283), ماليزيا (738)1-, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (557), ألمانيا (324), 

.........الواليات المتحدة األميركية (307)

3.1...6,691الكويت
األردن (1,954), الواليات المتحدة األميركية (1,825), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,265), 

...4,219-2,472سلوفاكيا (413), استراليا (240)

8.4-33,656-7,598فرنسا (26,998), ألمانيا (3,699), اسبانيا (2,735), كندا (2,652)2-, الواليات المتحدة األميركية (1,133) 41,25410.31.3المغرب

21,7373.31.0المملكة العربية السعودية
الواليات المتحدة األميركية (9,884), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (3,535), األردن (3,008), 

0.9-5,978-15,759استراليا (1,929), الكويت (698) 

......16,423-ماليزيا (1,271)1-, األردن (954), ألمانيا (299), الواليات المتحدة األميركية (233), الهند (214)1-20.3-23.7-27,388-اليمن

4.4-15,474-2,480فرنسا (10,812), ألمانيا (2,491), كندا (1,137)1-, رومانيا (868), اوكرانيا (611)17,9545.11.7تونس

......-2-فرنسا (911), المغرب (150), كوبا (76)1+, الهند (54)1-, ماليزيا (51)1-167.01.6-1,390جيبوتي

5,6417.62.0عمان
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,762), األردن (1,217), استراليا (522), ماليزيا (456)1-, 

الهند (432)2-
-1165-1-4,720-1-7.7

1,91915.31.7قطر
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (704), الواليات المتحدة األميركية (345), األردن (267), 

3,3931,47411.7الهند (231)2-, استراليا (122) 

15.3-19,910-122,674-فرنسا (5,609), الواليات المتحدة األميركية (1,809), كندا (1,056)2-, ألمانيا (680), إيطاليا (649)1-12,8396.53.4لبنان

8,7090.30.1مصر
الواليات المتحدة األميركية (1,768), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,395), فرنسا (1,032), 

ألمانيا (1,017), كندا (498)2-
-1 ,**35,031-1 ,**26,993-1 ,**1.1

.........فرنسا (1,119), المغرب (931), ألمانيا (142), األردن (76), كندا (60)2-124.20.9-2,921موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

1,3245.22.9الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 
 استراليا (566), الواليات المتحدة األميركية (421), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (165), 

12,64811,32444.6الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة (85), كندا (51)2-

120.77.3-33,107الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
استراليا (13,334), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (9,701), الواليات المتحدة األميركية (8,295), 

...25,745-7,362كندا (1,110)2-, الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة (404)

4.0-3,538-332فيتنام (2,435), تايالند (1,301)1+, اليابان (251), استراليا (162), فرنسا (104)3,8704.30.6الو ج.د.ش

9,8640.90.7استراليا
الواليات المتحدة األميركية (3,091), نيوزيلندا (2,809), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,610), 

230,635220,77119.8اليابان (337), ألمانيا (328)

441,1861.70.4الصين
الواليات المتحدة األميركية (110,246), اليابان (77,916), استراليا (57,596), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

1.5-390,148-51,038وإيرلندا الشمالية (45,356), جمهورية كوريا (30,552)

8,4430.30.1الفيليبين
الواليات المتحدة األميركية (4,174), استراليا (1,019), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (663), 

0.2-5,778-2,665اليابان (594), جمهورية كوريا (266)

50,3801.30.7اليابان
الواليات المتحدة األميركية (34,010), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (4,465), استراليا (2,974), 

126,56876,1891.9فرنسا (1,908), ألمانيا (1,858)

0.6-27,263-3,023استراليا (10,242), الواليات المتحدة األميركية (7,700), ماليزيا (5,704)1-, ألمانيا (1,603), اليابان (1,578)30,2860.70.1اندونيسيا

.........استراليا (644), نيوزيلندا (83), الواليات المتحدة األميركية (35), فيجي (30), اليابان (25)0.1...860بابوا غينيا الجديدة

.........الواليات المتحدة األميركية (44)4.0**...51باالو

2,73148.77.8بروناي دار السالم
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (1,501), استراليا (820), ماليزيا (236)1-, نيوزيلندا (67), 

45.3-2,541-190الواليات المتحدة األميركية (34), 

24,2721.00.4تايالند
الواليات المتحدة األميركية (9,014), استراليا (4,573), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (4,181), 

اليابان (1,975), ماليزيا (1,023)1-
+116,361......

...411-.فيجي (348), استراليا (17), نيوزيلندا (16), كوبا (10)1+, الواليات المتحدة األميركية (5)......411توفالو

...65-.فيجي (63)......65توكيالو

.........فيجي (750), الواليات المتحدة األميركية (201), نيوزيلندا (160), استراليا (58), اليابان (27)12.6...1,251تونغا

.........اندونيسيا (1,421), كوبا (697)1+, استراليا (80), البرتغال (74)1-, الواليات المتحدة األميركية (37)2.2...2,363تيمور الشرقية

...3,119-.فيجي (2,747), استراليا (115), بابوا غينيا الجديدة (104)10-, نيوزيلندا (58), كوبا (50)1+3,119.6.3جزر سليمان

...227-.فيجي (184), بابوا غينيا الجديدة (19)10-, اسبانيا (9), استراليا (6), الواليات المتحدة األميركية (5)....227جزر كوك
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 الطالب الدارسون بالخارج حسب البلد المنطقة
(في حركية نحو الخارج)

 االتجاهات الخمس األولى (البلدان المضيفة) للطلبة في حركية دولية نحو الخارج 
(يشير العدد بين قوسين إلى عدد الطالب األجانب المنحدرين من البلد المعني المسجلين بالبلد المضيف)

عدد الطالب 
األجانب المقيدين 
 في البلد المعني 
(الطالب في حركية 

نحو الداخل)

 التدفق الصافي للطالب 
(نحو الداخل-نحو الخارج)

ذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
نسبة الحركية 
نحو الخارج (%)

نسبة القيد 
اإلجمالية 

ذكور وإناثبالخارج
نسبة التدفق 
الصافي (%)

1234567

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

.........فيجي (132), الواليات المتحدة األميركية (85), بابوا غينيا الجديدة (6)10-3.4**...232جزر مارشال

.........فيجي (1,539), بابوا غينيا الجديدة (68)10-, استراليا (56), نيوزيلندا (37), كوبا (17)1+7.4...1,733جمهورية فانواتو

112,5883.53.4جمهورية كوريا
الواليات المتحدة األميركية (69,198), اليابان (23,290), استراليا (6,270), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

2.3-72,266-40,322وإيرلندا الشمالية (4,031), ألمانيا (3,929)

.........كندا (1,779)2-, نيوزيلندا (1,458), استراليا (988), الهند (168)2-, فرنسا (160)0.3**...5,110**جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

.........فيجي (427), استراليا (80), نيوزيلندا (79), الواليات المتحدة األميركية (72), اليابان (14)3.8...694ساموا

......18,642سنغافورة
استراليا (9,654), الواليات المتحدة األميركية (3,980), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2,898), 

.........ماليزيا (729)1-, كندا (330)1-

1.8-29,365-3,362الواليات المتحدة األميركية (8,778), استراليا (5,446), فرنسا (5,133), اليابان (2,541), ألمانيا (1,854)......32,727فيتنام

...7,4445,735استراليا (782), نيوزيلندا (566), الواليات المتحدة األميركية (177), الهند (37)1-, اليابان (36)2.2...1,709فيجي

3.5-2-2,672-2-268-تايالند (984)1+, فرنسا (512), فيتنام (388), الواليات المتحدة األميركية (369), استراليا (311)2,8942.40.2كمبوديا

...987-.فيجي (850), الواليات المتحدة األميركية (36), نيوزيلندا (26), استراليا (23), كوبا (20)1+......987كيريباتي

15.71.9-47,395ماليزيا
استراليا (18,576), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (11,727), الواليات المتحدة األميركية (5,434), 

اليابان (2,012), نيوزيلندا (1,942)
-130,581-1-15,371-1-1.9

0.7-1-3,374-1-157-تايالند (999)1+, اليابان (829), الواليات المتحدة األميركية (605), ماليزيا (463)1-, استراليا (356)10.70.1-3,646ميانمار

.........الواليات المتحدة األميركية (140), فيجي (22)1.3...171ميكرونيزيا

.......1-فيجي (102), تايالند (8)1+13.2**...123ناورو

4,1881.71.3نيوزيلندا
استراليا (2,085), الواليات المتحدة األميركية (1,022), المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (508), 

31,56527,37711.2اليابان (88), الدنمارك (85)1-

...41-.فيجي (31)......41نيوي

مالحظة: يشير القسم "العالم ( دول غير محددة)" إلى الدول التي قدمت عدد الطالب الخريجين بدون تحديد الدول األصلية.
الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.

المتوسطات اإلقليمية

…1.9**2,965,840**العالم

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%62.1) شرق آسيا و المحيط الهادىء (%18.9), أوروبا الوسطى و الشرقية (7.7%), 
 الدول العربية (%4.5), أفريقيا جنوب الصحراء (%2.7), أمريكا الالتينية و الكاريبي (%1.9), آسيا الوسطى(1.7%), 

...جنوب و غرب آسيا (0.5%)

…4.6**96,314**آسيا الوسطى

 أوروبا الوسطى و الشرقية (%46.0), آسيا الوسطى (%32.4), أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (17.3%), 
 شرق آسيا و المحيط الهادىء (%3.7), الدول العربية (%0.3), جنوب و غرب آسيا (0.2%), 

2.1-**44,939-**51,375أمريكا الالتينية و الكاريبي (%0.04), أفريقيا جنوب الصحراء (-)

…4.9**223,181**أفريقيا جنوب الصحراء

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%65.1), أفريقيا جنوب الصحراء (%24.5), شرق آسيا و المحيط الهادىء (4.6%), 
الدول العربية (%3.2), أوروبا الوسطى و الشرقية (%1.0), جنوب و غرب آسيا (%0.9), أمريكا الالتينية و الكاريبي (0.8%), 

3.2-**143,765-**79,417آسيا الوسطى(0.02%)

…1.4**486,981**أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%87.7), شرق آسيا و المحيط الهادىء (%6.2), أوروبا الوسطى و الشرقية (4.0%), 
 أمريكا الالتينية و الكاريبي (%1.1), الدول العربية (%0.8), جنوب و غرب آسيا (%0.2), آسيا الوسطى(0.03%), 

3.9**1,354,952**1,841,933أفريقيا جنوب الصحراء (0.01%)

…0.9**177,995**أمريكا الالتينية و الكاريبي

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%73.7), أمريكا الالتينية و الكاريبي (%23.0), شرق آسيا و المحيط الهادىء (2.6%), 
 أوروبا الوسطى و الشرقية (%0.3), الدول العربية (%0.3), جنوب و غرب آسيا (%0.02), آسيا الوسطى(-), 

0.6-**120,286-**57,709أفريقيا جنوب الصحراء (-)

…1.6**330,563**أوروبا الوسطى و الشرقية

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%63.1), أوروبا الوسطى و الشرقية (%32.3), آسيا الوسطى(3.1%), 
 شرق آسيا و المحيط الهادىء (%1.2), الدول العربية (%0.2), جنوب و غرب آسيا (0.03%), 

0.5-**101,810-**228,753أمريكا الالتينية و الكاريبي (%0.03), أفريقيا جنوب الصحراء (0.02%)

…1.3**275,840**جنوب و غرب آسيا

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%70.7), شرق آسيا و المحيط الهادىء (%21.7), أوروبا الوسطى و الشرقية (3.0%), 
 آسيا الوسطى (%1.9), جنوب و غرب آسيا (%1.6), الدول العربية (%0.9), أمريكا الالتينية و الكاريبي (0.2%), 

1.3-**261,175-**14,665أفريقيا جنوب الصحراء (0.01%)

…2.8**206,549**الدول العربية

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (%68.6), الدول العربية (%17.7), شرق آسيا و المحيط الهادىء (5.6%), 
أوروبا الوسطى و الشرقية (%5.6), جنوب و غرب آسيا (%1.9), آسيا الوسطى(%0.5), أمريكا الالتينية و الكاريبي (0.1%), 

1.0-**73,797-**132,752أفريقيا جنوب الصحراء (0.1%)

…1.7**846,618**شرق آسيا و المحيط الهادىء

 أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية(%54.9), شرق آسيا و المحيط الهادىء (%42.7), أوروبا الوسطى و الشرقية (1.3%), 
 آسيا الوسطى(%0.4), أمريكا الالتينية و الكاريبي (%0.3), الدول العربية (%0.2), جنوب و غرب آسيا (0.2%), 

0.6-**287,382-**559,236أفريقيا جنوب الصحراء (0.01%)

......321,799**العالم (دول غير محددة)
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الجدول ١١ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨

الخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجينمجموع الخرجينالمنطقة

البلد أو اإلقليم
ذكور وإناث 

إناث %(000)

مجاالت أخرىمجاالت العلوم و التكنولوجيا

الهندسة والصناعات اإلنتاجية العلومالمجموع
التربيةالمجموعوالبناء

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
123456789101112

آسيا الوسطى

74392124655151279433555اوزبكستان

190+119+156+184+120+16+153+110+140+116+154+150+أذربيجان

194-116-163-167-131-17-135-11-131-17-157-116-أرمينيا

....................................تركمنستان

..............................5557جورجيا

...6...75...8...16...25...20طاجيكستان

3661144255693485642086قيرغيزستان

....................................كازاخستان

30661648651114684691381منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

....................................الرأس األخضر

....................................السنغال

....................................الصومال

...8...80...4...14...18...34الكامرون

....................................الكونغو

...12...96...-...4...4...1.9النيجر

4919151691861485202415أثيوبيا

....................................أنغوال

....................................أوغندا

....................................إريتريا

....................................بنين

....................................بوتسوانا

..............................120+110+بوركينا فاصو

....................................بوروندي

.....................….........…تشاد

....................................توغو

....................................جزر القمر

....................................جمهورية إفريقيا الوسطى

....................................جمهورية تنزانيا المتحدة

....................................جمهورية الكونغو الديموقراطية

....................................جنوب افريقيا

....................................رواندا

....................................زامبيا

....................................زمبابوي

............ساوتومي وبرنسيبي

256-242-255-297-233--2-230-22-230-23-254-21.8-سوازيالند

....................................سيراليون

.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+سيشيل

....................................غابون

....................................غامبيا

....................................غانا

....................................غينيا

....................................غينيا اإلستوائية

....................................غينيا بيساو

....................................كوت ديفوار
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المنطقةالخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجين

مجاالت أخرى
د غير معروف أو غير محدّ

البلد أو اإلقليم

العلوم اإلجتماعية الفنون والدراسات اإلنسانية
الصحة والخدمات الزراعةواألعمال التجارية والقانون

الخدماتاإلجتماعية

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان--12602321415443229
أذربيجان1100+-126+18+176+18+115+1+-120+175+130+129+1+
أرمينيا14-157-130-151-13-138-112-171-13-127-126-149-

تركمنستان....................................

جورجيا....................................

طاجيكستان...-...1...3...3...29...34

قيرغيزستان85338562281281628171

كازاخستان....................................

منغوليا10754566367784638-50

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر..................-...............

السنغال....................................

الصومال....................................

الكامرون...2...-...1...-...64...7

الكونغو....................................

النيجر...-...-...5...14...36...29

أثيوبيا----3224323815724

أنغوال....................................

أوغندا....................................

إريتريا....................................

بنين....................................

بوتسوانا....................................

بوركينا فاصو....................................

بوروندي....................................

تشاد...............….........…...…

توغو....................................

جزر القمر....................................

جمهورية إفريقيا الوسطى....................................

جمهورية تنزانيا المتحدة....................................

جمهورية الكونغو الديموقراطية....................................

جنوب افريقيا....................................

رواندا....................................

زامبيا....................................

زمبابوي....................................

ساوتومي وبرنسيبي............
سوازيالند.2-.26-265-236-252-26-235-26-278-21-236-2-

سيراليون....................................
سيشيل.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+

غابون....................................

غامبيا....................................

غانا....................................

غينيا....................................

غينيا اإلستوائية....................................

غينيا بيساو....................................

كوت ديفوار....................................
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الجدول ١١ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨

الخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجينمجموع الخرجينالمنطقة

البلد أو اإلقليم
ذكور وإناث 

إناث %(000)

مجاالت أخرىمجاالت العلوم و التكنولوجيا

الهندسة والصناعات اإلنتاجية العلومالمجموع
التربيةالمجموعوالبناء

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
123456789101112

....................................كينيا

....................................ليبيريا

....................................ليسوتو

....................................مالي

1647203113387167952139مدغشقر

126-115-138-168-111-16-125-17-119-113-134-11.3-مالوي

....................................موريشيوس

....................................موزمبيق

5.55833816011896594857ناميبيا

....................................نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية
u 291582630936162774681382اسبانيا

u 265-272-البرتغال..............................

u 173-18-163-180-136-113-136-17-136-120-157-151-الدنمارك

u 60642433742173076731878السويد

....................................الكرسي البابوي

u 467572631134413197366976المانيا

w 175-111-166-177-121-18-138-113-131-122-158-1651-المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية

u 3561153083582585661873النرويج

u 445228241133181971631178النمسا

u 2,78258153184171985631178الواليات المتحدة األميركية

u 177-17-164-178-139-112-150-19-144-122-159-160-اليونان

--7659--0.044824102410اندورا

u إسرائيل....................................

u 60562430144110167565776إيرلندا

u 3.666143573973186712384إيسلندا

u 183-112-166-179-131-114-154-17-138-120-160-1400-إيطاليا

u 97591626629102480651376بلجيكا

............جبرالتر

....................................سان مارينو

u 79492119928121379561071سويسرا

u 621552628113616237465271فرنسا

u 60642733124715227375885فنلندا

u 4.262133794332187651187قبرص

u كندا....................................

u لكسمبرغ....................................

u 22267841--0.14382226ليختنشتاين--

u 178-110-161-185-129-17-146-18-138-115-157-12.7-مالطة

............موناكو

u 12457141962081886631581هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

7059133264172587632270اكوادور

w 183-121-169-187-138-15-154-17-147-113-166-1236-األرجنتين

w 91760123473752983652378البرازيل

....................................البهاما

....................................الجمهورية الدومينيكية
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المنطقةالخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجين

مجاالت أخرى
د غير معروف أو غير محدّ

البلد أو اإلقليم

العلوم اإلجتماعية الفنون والدراسات اإلنسانية
الصحة والخدمات الزراعةواألعمال التجارية والقانون

الخدماتاإلجتماعية

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا....................................

ليبيريا....................................

ليسوتو....................................

مالي....................................

مدغشقر11596351143351-43168
مالوي118-133-114-135-111-135-18-179-12-133-119-134-

موريشيوس....................................

موزمبيق....................................

ناميبيا7653559349384-43172

نيجيريا....................................

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

96127632481578855-52u اسبانيا

....................................u البرتغال
-113-165-132-152-12-139-122-181-13-119-1--1-u الدنمارك

66124631672583366-73u السويد

الكرسي البابوي....................................

177423532391875356158u المانيا
-116-162-130-156-11-162-118-180-11-163......w المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية

96129541592482445-58u النرويج

96635572411168459-42u النمسا

135938561481582755-69u الواليات المتحدة األميركية
-116-169-125-165-14-153-116-165-110-143......u اليونان

اندورا----3660--4059--

....................................u إسرائيل

226632571641182243-66u إيرلندا

11653758-501488275--u إيسلندا
-115-174-132-157-12-146-115-167-12-151-11-161u إيطاليا

116131583552175156556u بلجيكا

جبرالتر............

سان مارينو....................................

86138472461478642-57u سويسرا

117141631381573447--u فرنسا

177626672541588575--u فنلندا

10764660-257661258--u قبرص

....................................u كندا

....................................u لكسمبرغ

--7841--------u ليختنشتاين
-116-161-147-156-1--1--110-167-11-160-1--1-u مالطة

موناكو............

95737521521875556-56u هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

اكوادور--15848603301069366
-111-171-131-161-12-140-116-175-16-152......w األرجنتين

35839552391474265553w البرازيل

البهاما....................................

الجمهورية الدومينيكية....................................
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الجدول ١١ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨

الخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجينمجموع الخرجينالمنطقة

البلد أو اإلقليم
ذكور وإناث 

إناث %(000)

مجاالت أخرىمجاالت العلوم و التكنولوجيا

الهندسة والصناعات اإلنتاجية العلومالمجموع
التربيةالمجموعوالبناء

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
123456789101112

165828341741112472671177السلفادور

u 4205426341143152873621372المكسيك

241376721678..0.29582413آروبا

....................................أنتيغوا وبربودا

ا يّ 191-1100-191-1100--1--1--1--1-...1--1-191-10.01-أنغِ

u 185-129-171-188-149-16-150-16-149-112-169-18.9-أوروغواي

w باراغواي....................................

184-116-177-188--1--1-154-112-154-112-174-11.7-بربادوس

1100-13-175-178--1-116-164-17-119-122-163-10.17-برمودا

180-126-173-180-137-116-153-15-140-120-167-120-بنما

....................................بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

w بيرو....................................

....................................بيليز

....................................ترينيداد وتوباغو

w جامايكا....................................

....................................جزر األنتيل الهولندية

--0.22623533172818386577جزر الكايمن

....................................جزر تركس وكايكوس

....................................جزر فيرجين البريطانية

....................................دومينيكا

....................................سانت فنسنت وغرينادين

....................................سانت كيتس ونيفيس

....................................سانت لوسيا

....................................سورينام

w 179-116-162-176-120-117-128-17-122-124-153-187-شيلي

....................................غرينادا

163-125-153-183-126-114-175-13-134-117-150-16.1-غواتيماال

يّانا 1.770122964671488763684غوِ

....................................فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

1044843724822340682270كوبا

....................................كوستا ريكا

13543272723926267349857كولومبيا

.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-مونتسيرات

....................................نيكاراغوا

....................................هايتي

..............................1460هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية
u 11692142104910367976894استونيا

w 110-...171-...122-...16-...127-...11,985-اإلتحاد الروسي...

u البانيا....................................

u 1659البوسنة والهرسك..............................

u 89582530938162570691577الجمهورية التشيكية

u 6367132662882487731780المجر

...9...74...20...4...24...610اوكرانيا

 u 5561183745514328267674بلغاريا

u 177-116-170-183-133-19-145-18-139-117-165-1533-بولندا
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المنطقةالخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجين

مجاالت أخرى
د غير معروف أو غير محدّ

البلد أو اإلقليم

العلوم اإلجتماعية الفنون والدراسات اإلنسانية
الصحة والخدمات الزراعةواألعمال التجارية والقانون

الخدماتاإلجتماعية

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور--25839611351978-50

4594259234965362......u المكسيك

آروبا....1989..4261..

أنتيغوا وبربودا....................................
ا-1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1- يّ أنغِ
-13-166-131-166-12-129-120-176-14-124-1--1-u أوروغواي

....................................w باراغواي
بربادوس-1--1--1--11-175-1--1--110-185-161-174-1-
برمودا-1--124-188-110-150-1--1--16-170-135-173-1-
بنما-1--136-17-175-13-157-1--16-163-137-172-1-

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)....................................

....................................w بيرو

بيليز....................................

ترينيداد وتوباغو....................................

....................................w جامايكا

جزر األنتيل الهولندية....................................

جزر الكايمن--980----5677--

جزر تركس وكايكوس....................................

جزر فيرجين البريطانية....................................

دومينيكا....................................

سانت فنسنت وغرينادين....................................

سانت كيتس ونيفيس....................................

سانت لوسيا....................................

سورينام....................................
-15-155-130-154-13-138-115-177-17-145-1--1100w شيلي

غرينادا....................................
غواتيماال-1--1--1--11-174-137-148-17-120-113-164-1-

يّانا--3704273229566156 غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)....................................

كوبا1605681358742305635

كوستا ريكا....................................

كولومبيا----4395047230860
مونتسيرات.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-.1-

نيكاراغوا....................................

هايتي....................................

هندوراس....................................

أوروبا الوسطى و الشرقية

1179387325610931057--u استونيا
-13...-146...-14...-16...-12...-12...w اإلتحاد الروسي

....................................u البانيا

....................................u البوسنة والهرسك

7673166459983546445u الجمهورية التشيكية

87240722491081862--u المجر

اوكرانيا...2...5...7...4...45...5

6705367246774954-- u بلغاريا
-19-177-143-169-12-158-18-171-15-155-1--1-u بولندا
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الجدول ١١ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨

الخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجينمجموع الخرجينالمنطقة

البلد أو اإلقليم
ذكور وإناث 

إناث %(000)

مجاالت أخرىمجاالت العلوم و التكنولوجيا

الهندسة والصناعات اإلنتاجية العلومالمجموع
التربيةالمجموعوالبناء

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
123456789101112

...13...74...24...2...26...113بيالروس

u 445462231844142378501557تركيا

u 1160184384893882631476جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

u 31164174366010328368392رومانيا

u 65642137743133379711781سلوفاكيا

u 1763182743914238271886سلوفينيا

36602242849143978651090صربيا 

u 194-17-163-181-128-112-147-17-135-119-158-122-كرواتيا

u 2472133253782987771088التفيا

u 43672133539163179761482ليتوانيا

....................................منتينيغرو

..............................2758مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

....................................افغانستان

....................................الملديف

w الهند....................................

....................................باكستان

....................................بنغالديش

....................................بوتان

170-17-160-159-127-131-169-110-137-141-150-1340-جمهورية ايران اإلسالمية

w سري النكا....................................

....................................نيبال

الدول العربية

25581743105173183613175األراضي الفلسطينية المحتلة

w 184-118-160-173-125-111-152-114-140-125-155-150-األردن

192-112-173-167-119-19-163-123-150-133-165-113-اإلمارات العربية المتحدة

248-25-272-270-226-210-273-28-246-218-268-22.9-البحرين

168-11-164-174-133-113-161-112-147-125-159-1120-الجزائر

....................................الجماهيرية العربية الليبية

....................................الجمهورية العربية السورية

....................................السودان

....................................العراق

....................................الكويت

63323417231811156640538المغرب

..............................8761المملكة العربية السعودية

..............................133-127-اليمن

w 159-تونس.................................

....................................جيبوتي

165+130+166+168+125+111+164+116+148+127+160+111+عمان

1.8672354107513377771886قطر

192+15+162+175+125+111+158+114+144+125+157+135+لبنان

w 41652مصر..............................

-2--2-227-229--2--2-229-25-229-25-226-22.7-موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

6.8494113111119650565 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

68*9*64*60*23*19*29*14*25*33*3950 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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المنطقةالخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجين

مجاالت أخرى
د غير معروف أو غير محدّ

البلد أو اإلقليم

العلوم اإلجتماعية الفنون والدراسات اإلنسانية
الصحة والخدمات الزراعةواألعمال التجارية والقانون

الخدماتاإلجتماعية

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس...-...4...4...7...41...5

6544147557666527--u تركيا

136734622431169940--u جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

10715867137771346--u رومانيا

66331672451785545--u سلوفاكيا

6695071262883844--u سلوفينيا

صربيا --97539612441075840
-18-172-138-167-13-148-19-175-116-129-1--1-u كرواتيا

7825575161892658-88u التفيا

77543742531087450--u ليتوانيا

منتينيغرو....................................

مولدوفا....................................

جنوب و غرب آسيا

افغانستان....................................

الملديف....................................

....................................w الهند

باكستان....................................

بنغالديش....................................

بوتان....................................
جمهورية ايران اإلسالمية-1--114-168-123-153-15-138-18-172-13-154-1-

....................................w سري النكا

نيبال....................................

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة--11703246-18857132
-115-167-125-142-11-154-113-152-1--1100-12-164w األردن
اإلمارات العربية المتحدة-1--183-15-180-11-155-1--113-185-135-161-1-
البحرين29-283-25-268-212-275-.2-.29-285-241-271-2-
الجزائر118-175-147-162-12-148-15-158-11-137-11-19-

الجماهيرية العربية الليبية....................................

الجمهورية العربية السورية....................................

السودان....................................

العراق....................................

الكويت....................................

المغرب14493636114752315-35

المملكة العربية السعودية....................................

اليمن....................................

....................................w تونس

جيبوتي....................................
عمان16+143+-1+-15+188+123+159+11+151+19+178+1+

قطر--77779--15904069
لبنان150+-150+113+170+11+155+1+-111+173+144+153+1+

....................................w مصر
موريتانيا266-226--2--2--2--2--2--212-231-217-224-2-

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة --6791068--7736741
 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 46*8*61*2*71*6*--61*34*69*9*
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الجدول ١١ التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / عدد الخرجين حسب مجاالت الدراسة / ٢٠٠٨

الخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجينمجموع الخرجينالمنطقة

البلد أو اإلقليم
ذكور وإناث 

إناث %(000)

مجاالت أخرىمجاالت العلوم و التكنولوجيا

الهندسة والصناعات اإلنتاجية العلومالمجموع
التربيةالمجموعوالبناء

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
123456789101112

248-220-240-274-211-212-246-21-215-213-238-27.4- الو ج.د.ش

u 29656183111368248162974استراليا

w 7,07148الصين..............................

w 261-2410-الفيليبين..............................

u 1,03448211432618127357775اليابان

w 425اندونيسيا...…...…...….........…...

....................................بابوا غينيا الجديدة

....................................باالو

1.567154966493981695671بروناي دار السالم

..............................54255تايالند

............توفالو

............توكيالو

....................................تونغا

....................................تيمور الشرقية

............جزر سليمان

............جزر كوك

....................................جزر مارشال

....................................جمهورية فانواتو

u 60549322683625236860877جمهورية كوريا

....................................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

....................................ساموا

....................................سنغافورة

202277483353--244432022فيتنام

....................................فيجي

17271210911358830224كمبوديا

............كيريباتي

w 171-110-169-154-131-128-160-117-142-145-157-1181-ماليزيا

184-14-...1-162-...-1-170-138-...1-138-170-1105-ميانمار

....................................ميكرونيزيا

....................................ناورو

u 54611938134262981661383نيوزيلندا

............نيوي

تنتمي هذه الدول إلى برنامج المؤشرات العالمية (WEI) ولم يتم الطلب منها بتوفير بيانات الخرجين حسب ميادين الدراسة.  (w)

شاركت هذه الدول في إستمارة UOE. تشير البيانات حسب المجال إلى التخرج بدال عن الخريجين.  (u)

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.



191

المنطقةالخريجون حسب مجاالت الدراسة كنسبة مئوية من مجموع الخريجين

مجاالت أخرى
د غير معروف أو غير محدّ

البلد أو اإلقليم

العلوم اإلجتماعية الفنون والدراسات اإلنسانية
الصحة والخدمات الزراعةواألعمال التجارية والقانون

الخدماتاإلجتماعية

إناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناثإناث %ذكور وإناث
131415161718192021222324

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش226-243-210-244-211-221-22-256-24-220-213-247-

106444541511477352-67u استراليا

....................................w الصين

..............................-2100-261w الفيليبين

1569263823913631077658u اليابان

-...…...…...….........…...w اندونيسيا

بابوا غينيا الجديدة....................................

باالو....................................

بروناي دار السالم481..867..5551164

تايالند....................................

توفالو............

توكيالو............

تونغا....................................

تيمور الشرقية....................................

جزر سليمان............

جزر كوك............

جزر مارشال....................................

جمهورية فانواتو....................................

186720461411370644--u جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية....................................

ساموا....................................

سنغافورة....................................

فيتنام4312753539339418445

فيجي....................................

كمبوديا--14316631220323-56

كيريباتي............
-13-165-131-168-1--161-19-177-11-142-11-160w ماليزيا
ميانمار...-1-...-1-...-1-...-139-170-119-168-1-

ميكرونيزيا....................................

ناورو....................................

166435561651579268-64u نيوزيلندا

نيوي............
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الجدول ١٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة

معدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)المنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم العالي (إسكد 5-6)التعليم اإلبتدائي والثانوي (إسكد 1-3)التعليم قبل اإلبتدائي (إسكد 0)

200820082008

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

آسيا الوسطى

1.11.11.110.810.910.80.980.50.60.40.68اوزبكستان

0.82*0.7*0.9*0.8*0.98*11.7*11.9*11.8*0.8*0.8*0.8*أذربيجان

............1.04**9.6**9.2**9.4**1.5**, 1-1.2**, 1-1.3**, 1-أرمينيا

.................................تركمنستان

1.19**1.9**1.6**1.7**2.110.811.010.70.97**1.7**1.9**جورجيا

0.40.40.310.010.59.50.911.11.60.60.40طاجيكستان

1.012.72.33.11.35*9.8*9.8*9.8*0.70.70.7قيرغيزستان

11.42+12.5+11.8+12.1+10.99+111.1+111.2+111.2+11.6+11.6+11.6+كازاخستان

2.32.22.410.910.711.11.042.62.03.21.57منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

1.24**0.7**0.5**0.6**............1.81.81.8الرأس األخضر

0.54**0.3**0.5**0.4**0.30.30.37.17.36.90.95السنغال

............0.53**, 1-1.8**, 1-3.3**, 1-2.5**, 1-.........الصومال

0.67**0.3**0.5**0.840.4**8.5**10.1**9.3**0.50.50.5الكامرون

........................0.40.40.4الكونغو

0.34**, 1+-**, 1+0.1**, 1+0.1**, 1+10.75+13.9+15.1+14.5+10.1+10.1+10.1+النيجر

0.31**0.1**0.3**0.2**0.10.10.18.18.87.40.84أثيوبيا

........................1.1**1.3**1.2**أنغوال

0.80**0.2**0.2**0.2**0.40.40.410.210.310.10.98أوغندا

............0.77**4.2**5.4**4.8**0.30.30.3إريتريا

........................0.3**0.3**0.3**بنين

1.15**, 2-0.4**, 2-0.4**, 2-0.4**, 2-21.00-211.7-211.6-211.7-20.5-20.5-20.5-بوتسوانا

10.48+10.1+10.3+10.2+10.85+15.6+16.6+16.1+10.1+10.1+10.1+بوركينا فاصو

.........0.1**0.91**9.0**9.9**9.4**0.1**, 1-0.1**, 1-0.1**, 1-بوروندي

............10.62-14.7-17.5-16.1-.........تشاد

.........0.3**, 1-0.74**, 1-7.9**, 1-10.7**, 1-19.3-10.2+10.2+10.2+توغو

........................0.8**0.8**0.8**جزر القمر

.........0.3**0.75**6.4**8.6**7.5**0.1**0.1**0.1**جمهورية الكونغو الديموقراطية

0.43**, 1+0.1**, 1+0.2**, 1+0.1**, 1+10.68+15.2+17.7+16.4+10.1+10.1+10.1+جمهورية إفريقيا الوسطى

........................0.70.70.7جمهورية تنزانيا المتحدة

............1.00**, 1-12.0**, 1-12.1**, 1-12.1**, 1-0.5**, 1-0.5**, 1-0.5**, 1-جنوب افريقيا

.........0.2**1.00**10.4**10.4**10.4**.........رواندا

............11.011.310.60.94.........زامبيا

............20.97-29.6-29.8-29.7-.........زمبابوي

0.93**, 1+0.2**, 1+0.2**, 1+0.2**, 1+11.03+110.8+110.5+110.6+11.6+11.5+11.5+ساوتومي وبرنسيبي

............10.92-19.9-110.7-110.3-.........سوازيالند

............10.83-110.7-112.8-111.7-10.2-10.1-10.1-سيراليون

.*.*.*.*1.06*13.7*12.9*13.3*2.1*2.1*2.1*سيشيل

.................................غابون

............10.98.48.38.41.01-10.9-10.9-غامبيا

............2.12.02.19.910.19.60.95غانا

0.38.19.27.00.750.50.70.20.33*0.3*0.3*غينيا

........................2.5**, 1-1.9**, 1-2.2**, 1-غينيا اإلستوائية

.........0.1**, 2-.........9.0**, 2-.........غينيا بيساو

........................0.1**0.1**0.1**كوت ديفوار
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المنطقةمعدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)

من التعليم اإلبتدائي حتى التعليم العالي (إسكد 6-1)

البلد أو اإلقليم

19992008

إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1213141516171819

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى
اوزبكستان0.9811.411.611.20.97**10.5**10.8**10.6**
أذربيجان0.98*12.9*13.1*13.0*0.96**10.8**11.2**11.0**
أرمينيا.....................11.2**

تركمنستان........................
جورجيا1.00**12.6**12.6**12.6**1.00**11.5**11.4**11.4**
طاجيكستان0.8411.412.310.40.85**8.9**10.6**9.8**

قيرغيزستان1.07*13.0*12.2*12.6*11.511.311.61.03

كازاخستان12.111.912.31.03+115.0+114.6+115.4+11.06
منغوليا1.2213.512.714.31.12**10.0**8.2**9.1**

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر........................
السنغال0.92**7.2**7.8**7.5**.........5.3**

الصومال........................
الكامرون0.83**8.9**10.6**9.8**.........7.2**
الكونغو............0.82**, 7.5+1**, 9.1+1**, 8.3+1**, 1+

النيجر0.75**, 3.9+1**, 5.3+1**, 4.6+1**, 1+............
أثيوبيا0.82**7.5**9.0**8.3**0.60**3.1**5.1**4.1**
أنغوال............0.81**, 3.9-1**, 4.8-1**, 4.4-1**, 1-
أوغندا0.98**10.3**10.6**10.4**0.88**9.6**10.8**10.2**
إريتريا............0.76**3.5**4.6**4.1**
بنين............0.60**5.4**8.9**7.1**
بوتسوانا1.01**, 12.4-2**, 12.3-2**, 12.4-2**, 1.01-2**11.8**11.7**11.7**
بوركينا فاصو0.68+16.3+16.8+15.7+10.84**2.7**4.1**3.4**

بوروندي.........9.6**............
تشاد............0.53**, 3.4+1**, 6.4+1**, 4.9+1**, 1+

توغو.........9.6**, 1-............
جزر القمر............0.84**7.4**8.9**8.2**
جمهورية الكونغو الديموقراطية.........7.8**.........4.3**

جمهورية إفريقيا الوسطى0.67**, 5.3+1**, 7.8+1**, 6.6+1**, 1+............
جمهورية تنزانيا المتحدة............0.97**5.3**5.4**5.3**

جنوب افريقيا........................
رواندا.........10.6**.........6.8**
زامبيا............0.88**6.6**7.5**7.1**
زمبابوي.....................9.8**

ساوتومي وبرنسيبي1.03**, 11.0+1**, 10.7+1**, 10.8+1**, 1+............
سوازيالند............0.94**9.1**9.7**9.4**

سيراليون........................
سيشيل1.10*15.8*14.3*15.0**1.02*14.2*13.9*14.0*
غابون............0.94**12.3**13.1**12.7**
غامبيا............0.78**6.7**8.6**7.7**

غانا........................

غينيا8.610.07.20.72............
غينيا اإلستوائية............0.77**, 7.0+1**, 9.1+1**, 8.1+1**, 1+
غينيا بيساو.........9.1**, 0.64-2**, 4.8+1**, 7.5+1**, 6.1+1**, 1+
كوت ديفوار............0.66**5.1**7.7**6.4**
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الجدول ١٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة

معدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)المنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم العالي (إسكد 5-6)التعليم اإلبتدائي والثانوي (إسكد 1-3)التعليم قبل اإلبتدائي (إسكد 0)

200820082008

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

............1.51.51.510.510.810.30.95كينيا

............2.72.82.78.39.07.60.85ليبيريا

............1.04**, 1-9.9**, 1-9.5**, 1-9.7**, 1-.........ليسوتو

10.39+10.2+10.5+10.3+10.78+16.9+18.9+17.9+10.2+10.2+10.2+مالي

0.30.30.310.010.29.80.960.20.20.20.85مدغشقر

............9.39.49.20.98.........مالوي

......0.7...1.01**, 1+12.2**, 1+12.0**, 1+12.1**, 1+12.0+11.9+12.0+موريشيوس

............9.710.58.90.85.........موزمبيق

0.611.211.011.41.030.50.50.61.33**, 2-0.6**, 2-0.6**, 2-ناميبيا

............10.84-17.0-18.3-17.7-0.5**, 1-0.5**, 1-0.5**, 1-نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

3.73.73.713.313.213.41.023.02.73.41.26اسبانيا

11.24-12.8-12.3-12.6-11.01-112.9-112.9-112.9-12.4-12.4-12.4-البرتغال

11.39-14.2-13.0-13.6-11.01-113.4-113.2-113.3-13.8-13.8-13.8-الدنمارك

4.14.14.111.912.011.90.993.52.74.31.56السويد

...........الكرسي البابوي

............3.33.33.213.213.313.10.98المانيا

1.61.61.613.313.213.41.012.82.43.31.36المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

2.82.82.913.713.813.60.993.52.74.31.58النرويج

2.82.82.811.912.011.70.972.62.42.81.18النمسا

1.71.71.711.611.611.61.004.23.54.91.38الواليات المتحدة األميركية

11.13-14.4-13.9-14.1-10.98-112.0-112.2-112.1-11.4-11.4-11.4-اليونان

1.43*0.4*0.3*0.4*1.03*10.3*10.0*10.2*2.9*2.9*2.9*اندورا

2.92.92.912.112.112.21.013.22.83.61.29إسرائيل

14.114.014.31.032.82.53.01.22.........إيرلندا

2.92.92.914.614.414.71.023.72.65.01.92إيسلندا

11.42-13.6-12.5-13.1-10.99-113.1-113.2-113.2-13.0-13.1-13.0-إيطاليا

0.983.12.73.41.26**12.5**12.8**12.7**3.63.73.6بلجيكا

.........................جبرالتر

.................................سان مارينو

2.12.12.012.913.112.80.972.42.42.30.99سويسرا

3.33.33.313.413.413.31.002.72.43.11.27فرنسا

2.62.62.612.412.312.61.024.64.25.11.23فنلندا

1.00*2.1*2.1*2.1*1.00*12.1*12.1*12.1*2.5*2.5*2.5*قبرص

............20.99-211.9-212.1-212.0-1.4**, 2-1.4**, 2-1.4**, 2-كندا

............2.62.72.612.812.612.91.02لكسمبرغ

0.51*1.2*2.3*1.7*0.92*12.3*13.3*12.8*2.0*1.9*2.0*ليختنشتاين

11.42-12.0-11.4-11.7-11.01-112.7-112.6-112.7-12.0-12.0-12.0-مالطة

............0.99*, 1+17.1*, 1+17.3*, 1+17.2*, 1+3.2*, 1+3.5*, 1+3.3*, 1+موناكو

2.02.02.013.713.813.50.983.02.93.11.09هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

1.002.42.32.61.13**11.8**11.7**11.7**11.0-11.0-11.0-اكوادور

11.51-14.2-12.8-13.5-11.05-112.3-111.8-112.0-12.1-12.0-12.1-األرجنتين

2.02.02.012.212.012.31.021.81.62.01.26البرازيل

............11.811.811.91.01.........البهاما

............1.01.01.110.810.711.01.03الجمهورية الدومينيكية
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المنطقةمعدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)

من التعليم اإلبتدائي حتى التعليم العالي (إسكد 6-1)

البلد أو اإلقليم

19992008

إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1213141516171819

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

كينيا............0.96**, 8.2+1**, 8.5+1**, 8.3+1**, 1+
ليبيريا............0.67**7.4**11.1**9.2**
ليسوتو............1.11**9.6**8.7**9.1**
مالي0.65+18.3+19.4+17.1+10.76**3.5**5.4**4.5**

مدغشقر0.96**10.0**10.4**10.2**............
مالوي............0.89**10.2**11.5**10.9**
موريشيوس1.04**13.9**13.4**13.6**0.98**12.1**12.3**12.2**
موزمبيق.....................5.4**
ناميبيا11.811.612.11.04**1.02**, 12.1-1**, 11.8-1**, 12.0-1**, 1-
نيجيريا............0.81**6.6**8.3**7.5**

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا15.815.516.21.0516.415.916.91.06
البرتغال1.05-115.5-115.2-115.8-11.04**16.0**15.3**15.6**
الدنمارك1.07-116.9-116.2-117.5-11.08**16.6**15.6**16.1**
السويد1.10**14.916.3**1.1815.6**20.5**17.3**18.9**

الكرسي البابوي........

المانيا........................

المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 15.915.716.11.0216.115.616.61.07

النرويج17.216.717.71.0617.316.718.01.08
النمسا0.9915.215.015.41.02**15.1**15.3**15.2**
الواليات المتحدة األميركية1.10**16.6**15.1**15.9**.........15.5**

اليونان13.813.514.11.05-116.5-116.4-116.6-11.02

اندورا1.12**12.1**10.8**11.5**............
إسرائيل1.0515.414.915.91.06**15.4**14.6**15.0**
إيرلندا1.0517.917.718.11.02**16.9**16.1**16.5**

إيسلندا16.716.117.31.0818.317.119.71.15
إيطاليا1.04-116.3-115.8-116.8-11.06**15.2**14.6**14.9**
بلجيكا1.04**16.3**15.7**16.0**1.05**18.5**17.6**18.0**

جبرالتر........................

سان مارينو........................
سويسرا0.9415.515.615.30.98**14.5**15.4**15.0**
فرنسا1.0316.115.816.51.04**15.9**15.4**15.7**

فنلندا17.216.517.91.0817.116.517.71.08
قبرص1.00*14.2*14.2*14.2*1.03*12.7*12.4*12.5*
كندا............1.04**, 16.4-1**, 15.7-1**, 16.1-1**, 1-
لكسمبرغ............1.01**13.7**13.5**13.6**

ليختنشتاين0.85*13.6*16.0*14.8*............
مالطة113.9+113.8+113.9+11.01-114.4-114.0-114.8-11.05+

موناكو........................
هولندا0.9716.716.716.71.00**16.1**16.7**16.4**

أمريكا الالتينية و الكاريبي

اكوادور1.02**14.3**14.0**14.2**............
األرجنتين1.10-115.6-114.6-116.6-11.14**15.1**13.8**14.4**
البرازيل1.0414.013.614.31.05**14.4**13.9**14.1**

البهاما........................

الجمهورية الدومينيكية........................
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الجدول ١٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة

معدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)المنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم العالي (إسكد 5-6)التعليم اإلبتدائي والثانوي (إسكد 1-3)التعليم قبل اإلبتدائي (إسكد 0)

200820082008

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

1.81.71.810.810.910.70.981.31.31.31.03السلفادور

2.32.32.312.412.212.51.021.41.41.40.97المكسيك

2.12.12.111.611.611.61.001.61.41.91.36آروبا

............0.92*12.4*13.5*12.9*1.4*1.4*1.4*أنتيغوا وبربودا

ا يّ 5.01**0.4**0.1**0.2**0.98**10.5**10.7**10.5**1.8**2.0**1.9**أنغِ

11.72-14.2-12.4-13.3-10.98-112.3-112.5-112.4-12.4-12.4-12.4-أوروغواي

1.35**, 1-1.6**, 1-1.2**, 1-1.4**, 1-10.99-110.3-110.4-110.3-11.1-11.1-11.1-باراغواي

.................................بربادوس

............0.95*, 2-11.6*, 2-12.2*, 2-11.9*, 2-.........برمودا

............1.41.41.411.010.911.01.01بنما

0.84**, 1-1.7**, 1-2.1**, 1-1.9**, 1-10.98-111.4-111.6-111.5-11.0-11.0-11.0-بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

............2.22.12.211.011.111.00.99بيرو

............0.80.80.811.811.711.81.01بيليز

............1.01**11.6**11.5**11.6**1.6*1.6*1.6*ترينيداد وتوباغو

2.22**1.7**0.8**1.2**2.62.52.610.310.310.31.00جامايكا

.................................جزر األنتيل الهولندية

1.94*2.0*1.0*1.5*0.92*10.5*11.4*10.9*2.1*2.0*2.1*جزر الكايمن

.-**-**-**.....................جزر تركس وكايكوس

............1.01**, 1-12.6**, 1-12.5**, 1-12.6**, 1-1.9*, 2-1.8*, 2-1.8*, 2-جزر فيرجين البريطانية

3.26**0.3**0.1**0.2**1.00**11.1*11.1*11.0*1.5**1.6**1.5**دومينيكا

............13.113.113.01.00.........سانت فنسنت وغرينادين

.................................سانت كيتس ونيفيس

2.13**1.1**0.5**0.8**1.41.41.411.511.511.51.00سانت لوسيا

............1.61.61.612.211.812.71.08سورينام

10.99-12.8-12.8-12.8-10.98-111.7-111.9-111.8-11.7-11.6-11.7-شيلي

............2.12.02.112.512.912.10.94غرينادا

............1.21.21.29.810.19.50.93غواتيماال

يّانا 1.44**0.7**0.5**1.71.71.711.611.611.61.000.6غوِ

1.69**5.0**2.9**3.9**2.12.12.110.310.110.41.02فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

1.69**, 1+7.6**, 1+4.5**, 1+6.0**, 1+10.99+111.5+111.6+111.6+13.2+13.2+13.2+كوبا

............1.41.41.411.010.811.11.02كوستا ريكا

0.99**1.8**1.8**1.8**1.51.51.511.511.311.81.04كولومبيا

.*, 1-.*, 1-.*, 1-.*, 1-1.08*, 1-13.4*, 1-12.4*, 1-12.8*, 1-1.7*, 1-2.2*, 1-1.9*, 1-مونتسيرات

............1.71.71.710.510.410.61.02نيكاراغوا

.................................هايتي

1.48*1.3*0.9*1.1*1.21.21.210.39.910.71.08هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

3.83.83.811.911.912.01.013.42.54.21.67استونيا

1.36**4.5**3.3**3.9**3.63.63.510.210.310.10.98اإلتحاد الروسي

.................................البانيا

............1.02**11.7**11.5**11.6**0.4**0.4**0.4**البوسنة والهرسك

3.43.43.312.512.512.51.012.82.43.21.33الجمهورية التشيكية

3.53.53.511.811.911.70.993.12.53.61.43المجر

1.24*4.4*3.6*0.994.0*10.4*10.5*2.910.4**3.0**2.9**اوكرانيا

3.23.23.211.111.211.00.982.52.22.81.30بلغاريا

11.40-14.0-12.8-13.4-11.00-111.7-111.8-111.8-12.4-12.4-12.4-بولندا
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المنطقةمعدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)

من التعليم اإلبتدائي حتى التعليم العالي (إسكد 6-1)

البلد أو اإلقليم

19992008

إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1213141516171819

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

السلفادور0.9512.112.212.00.98**11.0**11.6**11.3**
المكسيك0.9913.713.713.81.01**11.8**11.9**11.9**
آروبا1.0213.213.013.51.04**13.7**13.5**13.6**

أنتيغوا وبربودا........................
ا1.03**11.3**11.0**11.1**1.02**, 13.7+1**, 13.4+1**, 13.5+1**, 1+ يّ أنغِ
أوروغواي1.13-115.7-115.0-116.5-11.10**14.7**13.0**13.9**
باراغواي1.03**, 11.9-1**, 11.6-1**, 11.7-1**, 1.00-1**11.5**11.5**11.5**

بربادوس........................

برمودا........................
بنما............1.08**13.1**12.1**12.6**
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)0.97**, 13.5-1**, 13.9-1**, 13.7-1**, 1-.........13.5**

بيرو........................

بيليز........................
ترينيداد وتوباغو............1.04**11.7**11.3**11.5**
جامايكا1.10**14.4**13.1**13.8**1.04**, 11.8+1**, 11.4+1**, 11.6+1**, 1+
جزر األنتيل الهولندية............1.04**14.9**14.3**14.6**
جزر الكايمن1.01*12.7*12.6*12.6*1.06**, 13.6+1**, 12.8+1**, 13.2+1**, 1+

جزر تركس وكايكوس........................
جزر فيرجين البريطانية............1.12**16.8**15.0**15.9**
دومينيكا1.10**13.2**12.0**12.5**1.11**13.0**11.7**12.3**
سانت فنسنت وغرينادين............1.08**, 13.2+1**, 12.3+1**, 12.7+1**, 1+
سانت كيتس ونيفيس............1.10**, 14.8+1**, 13.5+1**, 14.2+1**, 1+

سانت لوسيا1.08**13.4**12.5**13.0**............

سورينام........................
شيلي0.99-114.5-114.6-114.4-10.99**12.7**12.9**12.8**

غرينادا........................

غواتيماال........................

يّانا1.02**12.4**12.1**12.2**............ غوِ
فنزويال (جمهورية - البوليفارية)1.17**15.3**13.1**14.2**1.09**, 11.0+1**, 10.0+1**, 10.5+1**, 1+
كوبا1.19**, 19.1+1**, 16.1+1**, 17.6+1**, 1.03+1**12.6**12.2**12.4**
كوستا ريكا............1.04**, 10.3-1**, 9.9-1**, 10.1-1**, 1-
كولومبيا1.04**13.5**13.1**13.3**1.05**11.8**11.3**11.6**

مونتسيرات1.23**, 16.9-1**, 13.8-1**, 15.1-1**, 1-............

نيكاراغوا........................

هايتي........................

هندوراس1.11*12.0*10.8*11.4*............

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا14.413.915.01.0815.714.716.81.15

اإلتحاد الروسي1.07**14.6**13.6**14.1**............
البانيا............0.99**11.0**11.1**11.1**

البوسنة والهرسك........................
الجمهورية التشيكية1.0115.415.015.81.05**13.4**13.2**13.3**

المجر13.913.614.11.0415.314.815.71.06
اوكرانيا1.05*15.0*14.3*1.0314.6**13.0**12.6**12.8**

بلغاريا13.012.613.41.0613.613.413.91.03

بولندا14.614.214.91.05-115.2-114.7-115.8-11.08
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الجدول ١٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة

معدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)المنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم العالي (إسكد 5-6)التعليم اإلبتدائي والثانوي (إسكد 1-3)التعليم قبل اإلبتدائي (إسكد 0)

200820082008

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

11.40-14.0-12.9-13.5-11.01-110.5-110.4-110.5-13.0-13.1-13.1-بيالروس

0.50.50.59.910.29.50.931.92.21.70.78تركيا

11.27-12.0-11.6-11.8-10.99-110.4-110.6-110.5-11.5-11.5-11.5-جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2.92.92.911.511.511.51.003.22.73.71.35رومانيا

2.82.82.812.212.112.21.012.72.13.31.59سلوفاكيا

2.52.52.412.612.612.60.994.23.45.01.46سلوفينيا

1.29*2.7*2.1*2.4*1.02*11.2*11.0*11.1*2.4*2.4*2.4*صربيا 

11.22-12.6-12.1-12.4-11.02-111.6-111.4-111.5-12.0-12.1-12.0-كرواتيا

3.63.63.511.611.611.61.003.72.64.81.87التفيا

2.92.92.911.811.811.71.004.03.24.91.56ليتوانيا

.................................منتينيغرو

1.44*2.5*1.7*2.1*1.01*10.0*9.8*9.9*2.9*2.9*2.9*مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

............10.57-15.9-110.3-18.2-.........افغانستان

-**, 2--**, 2--**, 2--**, 2-0.98**, 2-12.2**, 2-12.5**, 2-12.4**, 2-3.03.03.0الملديف

0.70**, 1-0.6**, 1-0.8**, 1-0.7**, 1-0.92**, 1-9.2**, 1-10.0**, 1-9.6**, 1-1.4**, 1-1.4**, 1-1.4**, 1-الهند

0.85**0.2**0.3**0.3**6.57.25.80.80.........باكستان

10.55-10.2-10.4-10.4-11.06-18.0-17.5-17.8-.........بنغالديش

............11.01+111.3+111.2+111.3+-**-**-**بوتان

1.14**1.9**1.7**1.8**1.18**13.2**11.2**0.512.2**0.5**0.5**جمهورية ايران اإلسالمية

.................................سري النكا

........................1.3**, 2+1.4**, 2+1.3**, 2+نيبال

الدول العربية

0.60.60.610.410.110.61.052.72.53.01.20األراضي الفلسطينية المحتلة

1.11**2.1**1.9**2.0**0.70.80.711.111.011.21.02األردن

............1.01**, 1-11.9**, 1-11.8**, 1-11.8**, 1-11.7-11.7-11.7-اإلمارات العربية المتحدة

............1.61.61.612.112.112.21.01البحرين

........................0.20.20.2الجزائر

............21.05-213.5-212.8-213.2-20.2-20.2-20.2-الجماهيرية العربية الليبية

............0.30.30.310.911.010.70.97الجمهورية العربية السورية

............0.89**, 1+6.0**, 1+6.7**, 1+6.3**, 1+0.6**, 1+0.6**, 1+0.6**, 1+السودان

.................................العراق

............1.51.51.511.010.911.11.01الكويت

0.89**, 1-0.5**, 1-0.6**, 1-0.6**, 1-0.88**, 1-9.1**, 1-10.3**, 1-19.7-1.11.31.0المغرب

1.65**1.9**1.1**1.5**0.90**11.2**12.4**0.311.8**0.3**0.3**المملكة العربية السعودية

.................................اليمن

1.49**2.0**1.4**1.7**12.812.613.01.03.........تونس

............0.10.10.14.95.44.30.80جيبوتي

1.15**1.4**1.3**1.3**0.70.60.79.89.99.70.99عمان

1.51.51.612.211.613.31.140.50.31.55.98قطر

1.19**, 1+2.9**, 1+2.4**, 1+2.6**, 1+11.04+111.3+110.9+111.1+12.3+12.3+12.3+لبنان

.........1.4**............10.3-10.3-10.3-مصر

.........0.2**, 1-1.02**, 1-7.9**, 1-7.7**, 1-7.8**, 1-.........موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

11.311.611.10.952.93.12.70.87......... الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

................................. الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
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المنطقةمعدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)

من التعليم اإلبتدائي حتى التعليم العالي (إسكد 6-1)

البلد أو اإلقليم

19992008

إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1213141516171819

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

بيالروس1.04-114.6-114.2-115.0-11.06**13.9**13.4**13.7**
تركيا0.7911.812.411.20.90**9.0**11.4**10.2**

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة11.911.911.91.00-112.3-112.2-112.4-11.02

رومانيا11.911.712.01.0214.814.315.41.07
سلوفاكيا1.0214.914.215.51.09**13.2**12.9**13.1**
سلوفينيا1.10**17.6**16.1**16.8**1.07**15.1**14.1**14.6**

صربيا 1.06*13.9*13.1*13.5*............

كرواتيا12.011.912.21.02-113.8-113.5-114.2-11.05

التفيا13.713.014.41.1115.414.316.51.16

ليتوانيا13.913.514.41.0716.015.116.81.12

منتينيغرو........................
مولدوفا1.07**12.5**11.6**12.0**1.03**11.6**11.2**11.4**

جنوب و غرب آسيا

افغانستان........................
الملديف0.98**, 12.3-2**, 12.5-2**, 12.4-2**, 1.01-2**11.9**11.8**11.9**
الهند0.90**, 9.8-1**, 10.8-1**, 10.3-1**, 0.78-1**, 7.3+1**, 9.4+1**, 8.4+1**, 1+

باكستان0.80**6.0**7.5**6.8**............

بنغالديش18.1-18.0-18.3-11.03-............
بوتان............0.82**6.6**8.0**7.3**
جمهورية ايران اإلسالمية1.17**15.2**12.9**14.0**0.89**11.4**12.9**12.1**

سري النكا........................
نيبال............0.76**, 7.5+1**, 9.9+1**, 8.8+1**, 1+

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة12.012.012.11.0113.112.613.61.08
األردن1.04**13.3**12.9**13.1**1.03**, 12.7+1**, 12.3+1**, 12.5+1**, 1+
اإلمارات العربية المتحدة............1.10**11.5**10.4**10.8**
البحرين............1.09**14.0**12.8**13.4**

الجزائر........................

الجماهيرية العربية الليبية........................

الجمهورية العربية السورية........................
السودان.....................4.4**
العراق............0.75**7.2**9.6**8.4**
الكويت............1.10**14.3**13.0**13.6**
المغرب......11.1**, 1-...0.80**7.0**8.9**8.0**

المملكة العربية السعودية0.95**13.1**13.8**13.5**............
اليمن............0.46**4.8**10.2**7.6**
تونس1.07**15.0**14.0**14.5**0.97**12.9**13.2**13.0**
جيبوتي............0.71**2.6**3.6**3.1**

عمان1.01**11.2**11.1**11.1**............
قطر1.1412.711.914.81.24**13.4**11.8**12.5**
لبنان1.06**, 14.2+1**, 13.3+1**, 13.8+1**, 1.02+1**12.7**12.5**12.6**
مصر.....................11.6**
موريتانيا.........8.1**, 1-.........6.8**

شرق آسيا و المحيط الهادىء
 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 0.9614.214.713.80.94**11.9**12.4**12.1**

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ........................
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الجدول ١٢ معدل سنوات الدراسة المرتقبة

معدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)المنطقة

البلد أو اإلقليم

التعليم العالي (إسكد 5-6)التعليم اإلبتدائي والثانوي (إسكد 1-3)التعليم قبل اإلبتدائي (إسكد 0)

200820082008

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1234567891011

0.75**0.6**0.9**0.40.40.58.38.97.70.870.7 الو ج.د.ش

0.80.80.816.316.516.00.973.83.44.31.27استراليا

1.041.11.11.21.03**10.5**10.0**10.2**1.3**1.3**1.3**الصين

1.24**1.6**1.3**1.4**0.50.50.510.09.910.01.02الفيليبين

0.88**2.7**3.1**2.9**12.212.212.21.00......2.7اليابان

0.92**1.0**1.1**1.1**0.90.80.911.611.711.50.98اندونيسيا

.................................بابوا غينيا الجديدة

............0.99**, 1-11.6**, 1-11.7**, 1-11.6*, 1-.........باالو

1.71.61.713.213.113.21.010.80.51.01.95بروناي دار السالم

1.24**, 1+2.5**, 1+2.0**, 1+2.2**, 1+11.03+110.1+19.9+110.0+12.8+12.8+12.8+تايالند

................3.5*, 2-3.0*, 2-3.2*, 2-توفالو

.........................توكيالو

............21.01-213.2-213.1-213.2-.........تونغا

.................................تيمور الشرقية

............10.93-18.9-19.5-19.2-.........جزر سليمان

.................................جزر كوك

............0.99*, 1-9.7*, 1-9.8*, 1-9.7*, 1-0.9*, 1-0.9*, 1-0.9*, 1-جزر مارشال

........................20.2-20.2-20.2-جمهورية فانواتو

.................................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

1.11.11.112.112.311.90.974.75.63.80.68جمهورية كوريا

............11.05+111.6+111.1+111.3+1.0**, 1+0.9**, 1+0.9**, 1+ساموا

.................................سنغافورة

.................................فيتنام

............1.03**11.5**11.2**11.3**20.5-20.5-20.5-فيجي

10.55-10.2-10.4-10.3-10.90-19.0-110.0-19.5-0.40.40.4كمبوديا

............1.09**, 1-12.2**, 1-11.2**, 1-11.7**, 1-.........كيريباتي

11.30-11.9-11.4-11.6-11.03-110.7-110.4-110.5-11.3-11.2-11.2-ماليزيا

.....................0.10.10.19.0ميانمار

.....................12.1**, 1-.........ميكرونيزيا

............1.12**8.5**7.6**8.0**2.8**2.7**2.8**ناورو

1.034.13.44.71.41**14.6**14.1**14.4**1.91.91.9نيوزيلندا

.........................نيوي

المتوسطات اإلقليمية

1.11.11.110.810.910.70.981.31.31.41.07آسيا الوسطى

0.65#0.2#0.4#0.3**0.87**7.6**8.7**8.2**0.5**0.5**0.5**أفريقيا جنوب الصحراء

2.32.32.312.412.412.41.003.53.04.01.31أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

1.24**2.2**1.7**2.0**1.91.91.911.711.611.81.02أمريكا الالتينية و الكاريبي

2.42.42.310.510.610.30.973.22.83.61.26أوروبا الوسطى و الشرقية

0.75#0.5#0.7#0.6#0.92#8.7#9.5#9.1#1.2#1.2#1.2#جنوب و غرب آسيا

0.97#1.0#1.1#1.1**0.90**8.9**9.9**9.4**0.4**0.4**0.4**الدول العربية

1.021.31.31.31.01#10.6#10.4#1.210.5#1.2#1.2شرق آسيا و المحيط الهادىء

1.07**1.3**1.2**1.3**0.95**9.6**10.0**9.8**1.2**1.2**1.2**العالم

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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المنطقةمعدل سنوات الدراسة المرتقبة (طريقة تقريبية)

من التعليم اإلبتدائي حتى التعليم العالي (إسكد 6-1)

البلد أو اإلقليم

19992008

إناثذكورذكور وإناث
مؤشر التكافؤ 
إناثذكورذكور وإناثبين الجنسين

مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين

1213141516171819

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 الو ج.د.ش0.86**8.5**9.9**9.2**0.79**7.2**9.1**8.2**

استراليا1.0220.620.420.91.03**20.5**20.0**20.2**

الصين1.04**11.6**11.2**11.4**............
الفيليبين1.04**12.1**11.6**11.9**1.04**11.7**11.2**11.4**
اليابان0.98**14.9**15.2**15.1**0.98**14.2**14.5**14.4**

اندونيسيا0.98**12.5**12.8**12.7**............

بابوا غينيا الجديدة........................
باالو............1.13**, 15.4+1**, 13.7+1**, 14.5+1**, 1+
بروناي دار السالم1.05**14.3**13.6**13.9**1.05**13.9**13.2**13.5**

تايالند1.06**, 12.6+1**, 11.9+1**, 12.3+1**, 1+............

توفالو........................
توكيالو............1.09**, 11.4+1**, 10.5+1**, 10.9+1**, 1+
تونغا............1.04**13.4**12.9**13.2**

تيمور الشرقية........................

جزر سليمان............7.37.76.80.89
جزر كوك............1.01**10.6**10.5**10.6**

جزر مارشال........................
جمهورية فانواتو.....................9.2**

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية........................

جمهورية كوريا15.616.514.60.8816.817.815.70.88
ساموا............1.04**12.5**12.1**12.3**

سنغافورة........................
فيتنام............0.91**9.7**10.7**10.2**

فيجي........................
كمبوديا0.88**, 9.2-1**, 10.4-1**, 9.8-1**, 0.80-1**, 6.6+1**, 8.3+1**, 7.5+1**, 1+
كيريباتي............1.08*12.2*11.2*11.7*
ماليزيا1.02-112.5-112.1-112.8-11.05**11.9**11.7**11.8**

ميانمار........................

ميكرونيزيا........................
ناورو............1.06**, 8.6-1**, 8.1-1**, 8.4-1**, 1-
نيوزيلندا1.09**20.2**18.5**19.4**1.08**17.8**16.5**17.2**
نيوي............1.08*12.4*11.5*11.9*

المتوسطات اإلقليمية

آسيا الوسطى11.011.110.90.9912.412.512.40.99
أفريقيا جنوب الصحراء0.82#8.4#9.0#7.6#0.85**6.2**7.6**6.8**

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية1.0516.015.516.51.06**16.0**15.3**15.7

أمريكا الالتينية و الكاريبي1.02#13.6#13.3#13.9#1.05**12.6**12.3**12.5
أوروبا الوسطى و الشرقية0.9813.613.513.71.02**12.0**12.2**12.1**
جنوب و غرب آسيا#7.9#9.0#6.8#0.76#9.7#10.2#9.2#0.90
الدول العربية0.84#10.1#10.6#9.4#0.89**8.3**9.8**9.4**
شرق آسيا و المحيط الهادىء#10.3#10.4#10.1#0.97#11.8#11.7#11.9#1.02
العالم0.96**10.7**11.2**11.0**9.7#10.2#9.2#0.91**
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مجموع المصروفات الحكومية على المصروفات الحكومية على التعليم للتلميذالمنطقة
التعليم 

البلد أو اإلقليم

بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائيةكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

كنسبة مئوية من 
مجموع المصروفات 

الحكوميّة
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
12345678

الجدول ١٣
 المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

آسيا الوسطى

........................اوزبكستان

19.1+25491.9-494**, 2-322**, 2-28.9-8.0**, 2-5.2**, 2-أذربيجان

115.0-13.0-..................أرمينيا

........................تركمنستان

14.715.411.47227555562.97.2جورجيا

4153.518.7......21.8......طاجيكستان

125.6-16.6-1458-......122.8-......قيرغيزستان

...12.8-1858-......17.9-......كازاخستان

...15.1-...1475-1476-...114.7-114.7-منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

1,6895.716.7...48.2475...13.6الرأس األخضر

19.0**5.1**2,957**447**306**166.9**25.2**17.2**السنغال

........................الصومال

114.6-6.126.933.41365967402.9الكامرون

........................الكونغو

27.149.6398.01853392,7223.715.5النيجر

123.3-15.5-14,531-163-188-1642.7-18.9-112.4-أثيوبيا

...22.6-23,470-......280.8-......أنغوال

115.6+13.3+............120.3+17.5+أوغندا

...22.0-...250-251-...28.1-28.2-إريتريا

115.9-13.6-22,082-...2168-2153.4-...212.4-بنين

121.0-18.1-............138.3-112.6-بوتسوانا

121.8-14.6-13,452-1339-1326-1308.3-130.3-129.1-بوركينا فاصو

2232,1587.222.3**58.2563.972**18.8بوروندي

........................تشاد

117.2-13.7-11,278-1158-177-1155.2-119.1-19.4-توغو

...7.6......318......27.2جزر القمر

........................جمهورية الكونغو الديموقراطية

112.0-11.3-......139-......15.5-جمهورية إفريقيا الوسطى

6.827.5......262......22.9جمهورية تنزانيا المتحدة

116.9+15.4+............16.0**13.7جنوب افريقيا

8.234.3222.8843512,2774.120.4رواندا

...1.4..................زامبيا

........................زمبابوي

........................ساوتومي وبرنسيبي

215,0637.921.6-21,643-2683-2347.5-241.1-216.3-سوازيالند

........................سيراليون

212.6-25.0-..................سيشيل

........................غابون

........................غامبيا

.........2362-2230-...228.3-217.9-غانا

5.04.471.560538611.719.2غينيا

........................غينيا اإلستوائية

........................غينيا بيساو

4.624.6..................كوت ديفوار

...27.0-...2284-2300-...222.0-222.3-كينيا
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المنطقةالمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق كنسبة مئوية من مجموع المصروفات على المؤسسات الحكومية

 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
األجور، مجموع 

الموظفين
المصروفات الجارية 

األخرى
مجموع المصروفات 

الجارية
المصروفات 
الرأسمالية

األجور، مجموع 
الموظفين

المصروفات الجارية 
األخرى

مجموع المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان........................
أذربيجان2.0+156.7+141.2+197.8+12.2**, 98.0-2**, 24.5-2**, 73.5-2**, 2-

أرمينيا........................

تركمنستان........................

جورجيا........................

طاجيكستان........................

قيرغيزستان165.7-123.8-189.5-110.5-............

كازاخستان141.3-143.3-184.6-115.4-............

منغوليا........................

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر82.71.684.315.787.8-87.812.2

السنغال........................

الصومال........................

الكامرون........................

الكونغو........................

النيجر33.357.690.99.153.940.594.45.6

أثيوبيا........................

أنغوال271.1-228.9-......271.7-228.3-......
أوغندا172.1+118.8+190.9+19.1+147.6+130.0+177.6+122.4+
إريتريا273.7-29.3-283.0-217.0-237.6-229.6-267.2-232.8-
بنين142.4-152.4-194.8-15.2-127.9-163.2-191.0-19.0-

بوتسوانا........................
بوركينا فاصو151.0-15.0-156.1-143.9-144.1-127.7-171.8-128.2-

بوروندي66.919.986.813.238.359.297.52.5

تشاد........................
توغو............195.8-12.8-198.6-11.4-

جزر القمر........................

جمهورية الكونغو الديموقراطية........................
جمهورية إفريقيا الوسطى194.1-14.6-198.7-11.3-177.4-121.4-198.8-11.2-

جمهورية تنزانيا المتحدة........................
جنوب افريقيا-1100.0+1+......181.5+114.5+196.0+14.0+

رواندا-38.445.984.415.695.05.0100.0

زامبيا........................

زمبابوي........................

ساوتومي وبرنسيبي........................

سوازيالند........................

سيراليون........................
سيشيل.2-.2-.2-.268.8-217.3-286.1-213.9-2-

غابون........................

غامبيا........................

غانا........................

غينيا44.68.252.847.238.758.096.73.3

غينيا اإلستوائية........................

غينيا بيساو........................

كوت ديفوار........................

كينيا........................
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مجموع المصروفات الحكومية على المصروفات الحكومية على التعليم للتلميذالمنطقة
التعليم 

البلد أو اإلقليم

بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائيةكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

كنسبة مئوية من 
مجموع المصروفات 

الحكوميّة
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
12345678

الجدول ١٣
 المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

2.712.1............18.4-15.7-ليبيريا

12.423.7............50.2**22.3ليسوتو

10.434.5114.81173891,2953.819.5مالي

7.413.0137.2771361,4392.913.4مدغشقر

........................مالوي

111.4+13.4+...1,950**, 1+11,198+...16.1**, 1+19.8+موريشيوس

221.0-25.0-...2622-2108-...283.7-214.5-موزمبيق

9709474,1756.522.4...15.716.0ناميبيا

........................نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

111.1-14.4-17,940-17,641-16,139-125.0-124.1-119.9-اسبانيا

211.3-25.3-26,238-27,348-24,837-228.8-234.0-222.4-البرتغال

215.5-27.9-218,771-212,077-28,625-253.4-234.4-224.5-الدنمارك

112.7-16.7-114,312-111,450-19,338-139.0-131.2-125.4-السويد

........................الكرسي البابوي

29.7-24.4-...26,785-25,281-...220.7-216.1-المانيا

111.7-15.6-18,346-19,642-17,883-124.8-128.6-123.4-المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

116.5-16.7-125,191-114,143-19,851-147.1-126.5-118.4-النرويج

111.1-15.4-117,714-19,912-18,649-147.4-126.5-123.1-النمسا

114.1-15.5-19,700-110,811-19,839-122.0-124.6-122.4-الواليات المتحدة األميركية

........................اليونان

...3.2...……...113.8-112.3-اندورا

113.8-16.4-16,150-15,393-15,591-123.4-120.5-121.2-إسرائيل

113.8-14.9-111,734-110,394-17,048-126.3-123.3-115.8-إيرلندا

117.4-17.5-19,987-17,917-19,537-127.9-122.1-126.7-إيسلندا

19.0-14.3-16,763-17,702-16,920-122.3-125.4-122.8-إيطاليا

112.4-16.1-112,471-111,765-17,265-135.7-133.7-120.8-بلجيكا

........................جبرالتر

........................سان مارينو

216.3-15.3-119,434-110,485-19,361-147.8-125.8-123.0-سويسرا

210.6-25.6-210,651-28,579-25,431-233.5-226.6-217.1-فرنسا

112.5-15.9-110,994-110,664-16,051-131.8-130.9-117.5-فنلندا

19.6-17.1-115,780-110,158-17,328-163.7-141.0-129.6-قبرص

...14.9-..................كندا

.........115,134-......119.0-...لكسمبرغ

........................ليختنشتاين

........................مالطة

........................موناكو

212.0-25.5-215,724-29,251-26,525-243.9-225.4-217.8-هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

........................اكوادور

113.5-14.9-12,071-12,903-11,945-115.6-121.9-114.7-األرجنتين

116.1-15.2-12,942-11,787-11,716-130.4-118.5-117.7-البرازيل

........................البهاما

111.0-12.2-...606530...7.46.5الجمهورية الدومينيكية

13.1*, 1-3.6...578618...8.59.1السلفادور

...14.8-15,237-11,901-11,874-137.1-113.5-113.3-المكسيك
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المنطقةالمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق كنسبة مئوية من مجموع المصروفات على المؤسسات الحكومية

 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
األجور، مجموع 

الموظفين
المصروفات الجارية 

األخرى
مجموع المصروفات 

الجارية
المصروفات 
الرأسمالية

األجور، مجموع 
الموظفين

المصروفات الجارية 
األخرى

مجموع المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

ليبيريا........................

ليسوتو-**100.0**......-**100.0**38.7**61.3

مالي55.723.479.120.940.547.888.411.6

مدغشقر69.420.689.110.026.361.888.111.9

مالوي........................

موريشيوس........................
موزمبيق259.2-212.2-271.4-228.6-259.3-227.0-286.3-213.7-
ناميبيا-**100.0**12.5**2.787.5**97.3**23.1**74.3**

نيجيريا........................

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية
اسبانيا175.0-115.5-190.5-19.5-161.8-118.6-180.4-119.6-
البرتغال293.4-24.7-298.1-21.9-262.1-227.4-289.5-210.5-
الدنمارك272.4-220.9-293.3-26.7-272.8-223.8-296.5-23.5-
السويد163.6-129.1-192.7-17.3-160.6-135.6-196.1-13.9-

الكرسي البابوي........................
المانيا277.9-214.8-292.7-27.3-262.0-229.9-292.0-28.0-
المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية .1-.1-.1-.172.1-121.6-193.7-16.3-1-
النرويج167.3-119.4-186.7-113.3-161.8-132.3-194.1-15.9-
النمسا176.4-121.6-198.0-12.0-158.3-133.5-191.8-18.2-
الواليات المتحدة األميركية171.1-117.3-188.3-111.7-156.8-132.8-189.7-110.3-

اليونان........................

اندورا49.947.897.72.354.740.595.24.8
إسرائيل170.7-122.4-193.1-16.9-150.1-141.9-192.1-17.9-
إيرلندا174.9-115.0-189.9-110.1-167.8-123.8-191.7-18.3-
إيسلندا169.8-121.0-190.9-19.1-179.3-12.7-182.1-117.9-
إيطاليا178.3-117.7-196.0-14.0-159.4-128.8-188.1-111.9-
بلجيكا186.4-110.2-196.6-13.4-176.0-121.1-197.2-12.8-

جبرالتر........................

سان مارينو........................
سويسرا177.7-113.8-191.6-18.4-173.0-121.1-194.1-15.9-
فرنسا275.0-215.5-290.5-29.5-272.1-216.2-288.2-211.8-
فنلندا159.7-131.4-191.2-18.8-160.4-136.3-196.7-13.3-
قبرص180.2-19.3-189.5-110.5-162.9-120.5-183.5-116.5-

كندا258.8-233.6-292.5-27.5-............

لكسمبرغ........................
ليختنشتاين-1--1--1--1--191.4-19.1-1100.0-1-

مالطة........................

موناكو........................
هولندا270.9-214.8-285.7-214.3-259.4-228.4-287.9-212.1-

أمريكا الالتينية و الكاريبي

اكوادور........................
األرجنتين186.9-19.3-196.2-13.8-194.9-14.2-199.1-10.9-
البرازيل168.0-125.1-193.2-16.8-174.3-120.8-195.1-14.9-

البهاما........................
الجمهورية الدومينيكية190.5-19.5--162.7-118.3-181.0-119.0-190.5-1-

السلفادور64.926.891.78.3-261.4-217.7-279.1-220.9
المكسيك189.9-17.6-197.5-12.5-167.1-128.2-195.2-14.8-
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مجموع المصروفات الحكومية على المصروفات الحكومية على التعليم للتلميذالمنطقة
التعليم 

البلد أو اإلقليم

بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائيةكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

كنسبة مئوية من 
مجموع المصروفات 

الحكوميّة
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
12345678

الجدول ١٣
 المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

117.3-14.9-………129.1-117.5-112.1-آروبا

........................أنتيغوا وبربودا

ا يّ ........................أنغِ

211.6-22.8-21,889-21,084-2888-218.1-210.4-28.5-أوروغواي

111.9-14.0-11,151-1721-1476-126.0-116.3-110.7-باراغواي

6.715.7...……...24.8*27.7*بربادوس

...21.2-...……...27.1-27.7-برمودا

...3.8...9341,244...7.510.0بنما

...26.3-...576**, 2-546**, 2-...14.5**, 2-13.7**, 2-بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

2.720.7...699849...8.210.0بيرو

16.8*, 1-15.1-...11,392-1948-...121.0-114.3-بيليز

.........2,339**, 1-12,129-...9.9**, 1-19.1-ترينيداد وتوباغو

...15.826.842.41,2162,0573,2576.2جامايكا

........................جزر األنتيل الهولندية

...22.6--2-……-2-222.2-215.8-جزر الكايمن

........................جزر تركس وكايكوس

114.6-13.2-............117.1-18.1-جزر فيرجين البريطانية

4.811.3…22.219.0.1,8331,569دومينيكا

...17.0-......12,207-......124.9-سانت فنسنت وغرينادين

........................سانت كيتس ونيفيس

6.312.9..................سانت لوسيا

........................سورينام

118.2-13.4-11,591-11,864-11,653-111.5-113.4-111.9-شيلي

........................غرينادا

...3.2...498296...10.56.2غواتيماال

يّانا 112.5-16.1-1875-1412-1348-136.3-117.1-114.4-غوِ

...13.7-...1986-11,106-...18.1-19.1-فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

13.618.5………44.751.958.8كوبا

5.022.8..................كوستا ريكا

12.414.826.01,0991,3132,3093.914.9كولومبيا

........................مونتسيرات

.........2110-2240-...24.5-29.8-نيكاراغوا

........................هايتي

........................هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

113.9-15.0-14,333-14,972-14,161-121.3-124.4-120.4-استونيا

...23.9-21,740-......213.2-......اإلتحاد الروسي

........................البانيا

........................البوسنة والهرسك

210.5-24.6-28,206-25,076-22,978-237.4-223.1-213.6-الجمهورية التشيكية

210.4-25.4-24,290-24,183-24,609-223.8-223.2-225.6-المجر

120.2-15.3-11,743-......125.1-......اوكرانيا

110.0-14.1-12,257-12,499-12,639-120.1-122.3-123.5-بلغاريا

111.7-14.9-12,671-13,541-13,920-116.6-122.0-124.4-بولندا

19.3-15.2-11,974-......118.1-......بيالروس

...22.9-…......228.1-......تركيا

........................جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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المنطقةالمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق كنسبة مئوية من مجموع المصروفات على المؤسسات الحكومية

 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
األجور، مجموع 

الموظفين
المصروفات الجارية 

األخرى
مجموع المصروفات 

الجارية
المصروفات 
الرأسمالية

األجور، مجموع 
الموظفين

المصروفات الجارية 
األخرى

مجموع المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آروبا-193.3-16.7-1100.0-1--196.5-13.5-1100.0-1-

أنتيغوا وبربودا........................

ا........................ يّ أنغِ
أوروغواي282.2-212.0-294.2-25.8-275.1-218.9-293.9-26.1-
باراغواي6.0-171.9-116.3-188.2-111.8**, 94.0-1**, 12.4-1**, 81.6-1**, 1-
بربادوس182.2-114.3-196.5-13.589.29.798.81.2-

برمودا........................

بنما91.88.2...89.310.791.8...89.3

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)........................

بيرو72.811.984.715.362.017.079.021.0

بيليز........................

ترينيداد وتوباغو........................

جامايكا...84.05.589.510.598.71.3100.0

جزر األنتيل الهولندية........................
جزر الكايمن-2--2--2--2--297.6-22.4-2100.0-2-

جزر تركس وكايكوس........................
جزر فيرجين البريطانية-1100.0-1--166.8-122.7-189.4-110.6-1100.0-1-

دومينيكا....79.11.580.619.4
سانت فنسنت وغرينادين.1-.1-.1-.1--198.6-11.4-1100.0-1-

سانت كيتس ونيفيس........................

سانت لوسيا-2--2--2--60.323.784.016.0-2

سورينام........................
شيلي185.5-110.9-196.4-13.6-158.6-134.0-192.6-17.4-

غرينادا........................

غواتيماال95.74.3....73.910.784.515.5
يّانا164.8-119.8-184.5-115.5-165.1-127.7-192.8-17.2- غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)197.2-12.8-......197.0-13.0-......

كوبا52.444.997.32.725.672.998.51.5

كوستا ريكا-100.0100.0......93.07.0100.0

كولومبيا.75.324.7100.0.57.043.0100.0

مونتسيرات........................
نيكاراغوا............280.4-28.9-289.3-210.7-

هايتي........................

هندوراس........................

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا........................

اإلتحاد الروسي........................

البانيا........................

البوسنة والهرسك........................
الجمهورية التشيكية255.6-234.9-290.5-29.5-238.7-249.3-288.0-212.0-
المجر275.2-218.8-294.0-26.0-260.4-228.1-288.5-211.5-

اوكرانيا........................
بلغاريا161.1-122.5-183.6-116.4-152.3-121.6-173.9-126.1-
بولندا166.4-126.9-193.4-16.6-159.6-125.5-185.0-115.0-
بيالروس5.3-153.8-137.5-191.3-18.7**, 94.7-2**, 23.9-2**, 70.8-2**, 2-

تركيا257.0-221.6-278.6-221.4-............

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة........................
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مجموع المصروفات الحكومية على المصروفات الحكومية على التعليم للتلميذالمنطقة
التعليم 

البلد أو اإلقليم

بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائيةكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

كنسبة مئوية من 
مجموع المصروفات 

الحكوميّة
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
12345678

الجدول ١٣
 المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

……………………رومانيا

110.5-13.6-13,923-12,963-13,139-119.5-114.8-115.6-سلوفاكيا

212.8-15.2-…......121.1-......سلوفينيا

18.9-14.5-…......136.4-......صربيا 

........................كرواتيا

113.9-15.0-12,835-14,188-14,039-116.3-124.1-123.3-التفيا

113.4-14.7-13,071-13,611-12,835-117.2-120.3-115.9-ليتوانيا

........................منتينيغرو

34.332.438.91,0039481,1388.219.8مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

........................افغانستان

8.112.0-...1,473-...26.8الملديف

...23.2-21,228-2361-2198-255.0-216.2-28.9-الهند

111.2-2.9..................باكستان

2.414.0......133...10.514.3بنغالديش

...5.1...11,363+1328+...131.1+17.1+بوتان

13.520.320.71,4772,2242,2694.820.0جمهورية ايران اإلسالمية

........................سري النكا

3.819.0...159118...15.111.2نيبال

الدول العربية

........................األراضي الفلسطينية المحتلة

.........1853-1664-...116.9-113.1-األردن

0.927.2...23,673-22,626-...26.9-24.9-اإلمارات العربية المتحدة

2.911.7..................البحرين

4.320.3..................الجزائر

........................الجماهيرية العربية الليبية

116.7-14.9-...1599-1789-...114.0-118.4-الجمهورية العربية السورية

........................السودان

........................العراق

12.9**, 2-3.8**, 2-...……...12.016.3الكويت

3,1665.725.7...72.1717...16.3المغرب

5.719.3...14,198-14,212-...118.7-118.8-المملكة العربية السعودية

5.216.0..................اليمن

122.4-17.2-14,166-......155.4-......تونس

122.8-18.7-......1500-......124.4-جيبوتي

231.1-24.0-..................عمان

........................قطر

1,4442.08.1......12.5......لبنان

3.811.9..................مصر

15.6**4.4**......…......12.8موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

9,7182.214.0......16.4...... الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

3.323.0...5,3586,606...12.715.6 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

2.312.2.................. الو ج.د.ش

214.0-14.7-17,348-15,278-15,964-121.0-115.1-117.1-استراليا

........................الصين

115.2-12.6-..................الفيليبين
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المنطقةالمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق كنسبة مئوية من مجموع المصروفات على المؤسسات الحكومية

 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
األجور، مجموع 

الموظفين
المصروفات الجارية 

األخرى
مجموع المصروفات 

الجارية
المصروفات 
الرأسمالية

األجور، مجموع 
الموظفين

المصروفات الجارية 
األخرى

مجموع المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

رومانيا……………………
سلوفاكيا166.1-130.6-196.6-13.4-148.5-144.9-193.3-16.7-

سلوفينيا160.4-127.5-187.9-112.1-............

صربيا 159.4-134.9-194.3-15.7-............

كرواتيا........................
التفيا164.7-119.4-184.1-115.9-165.2-125.9-191.1-18.9-
ليتوانيا171.6-117.8-189.4-110.6-159.3-123.7-182.9-117.1-

منتينيغرو........................

مولدوفا59.629.589.110.954.931.286.113.9

جنوب و غرب آسيا

افغانستان........................

الملديف........................

الهند........................

باكستان........................

بنغالديش58.418.276.523.573.213.486.613.4

بوتان........................

جمهورية ايران اإلسالمية........................

سري النكا........................

نيبال........................

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة........................
األردن............180.9-18.2-189.1-110.9-
اإلمارات العربية المتحدة............275.6-214.7-290.3-29.7-

البحرين........................

الجزائر........................

الجماهيرية العربية الليبية........................

الجمهورية العربية السورية........................

السودان........................

العراق........................

الكويت............84.710.294.95.1

المغرب66.620.186.713.3............

المملكة العربية السعودية........................

اليمن........................

تونس181.7-118.3-...181.7-............

جيبوتي........................

عمان............90.70.391.18.9

قطر........................

لبنان97.10.497.42.6............

مصر........................

موريتانيا........................

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة ........................

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 76.823.2......91.68.4......

 الو ج.د.ش........................

استراليا170.8-121.5-192.3-17.7-153.9-134.8-188.7-111.3-

الصين........................
الفيليبين179.4-113.8-193.2-16.8-177.5-117.2-194.7-15.3-
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مجموع المصروفات الحكومية على المصروفات الحكومية على التعليم للتلميذالمنطقة
التعليم 

البلد أو اإلقليم

بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائيةكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

كنسبة مئوية من 
مجموع المصروفات 

الحكوميّة
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
التعليم الثانوي 

(إسكد 3-2)
التعليم العالي 

(إسكد 6-5)
12345678

الجدول ١٣
 المصروفات الحكومية على التعليم والمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

19.4-13.4-16,431-17,152-16,929-120.1-122.3-121.6-اليابان

118.7-13.5-1696-1506-1578-116.1-113.9-115.7-اندونيسيا

........................بابوا غينيا الجديدة

........................باالو

........................بروناي دار السالم

21.422.123.01,6511,7051,7744.925.7تايالند

........................توفالو

........................توكيالو

........................تونغا

7.17.3......1200-......127.6-تيمور الشرقية

........................جزر سليمان

........................جزر كوك

........................جزر مارشال

6.928.1...............20.4جمهورية فانواتو

........................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

114.7-14.2-12,355-15,945-14,565-18.8-122.2-117.0-جمهورية كوريا

5.413.4..................ساموا

111.6+13.2+113,238+......126.9+116.6+111.2+سنغافورة

19.717.361.75484811,7175.319.8فيتنام

........................فيجي

112.4-11.6-..................كمبوديا

........................كيريباتي

118.2-14.5-16,673-11,918-11,563-149.4-114.2-111.6-ماليزيا

........................ميانمار

........................ميكرونيزيا

7.5*, 1-.....................ناورو

219.7-16.2-17,434-15,100-14,593-129.2-119.8-117.6-نيوزيلندا

........................نيوي

الرجاء الرجوع إلى دليل القارىء للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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المنطقةالمصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق كنسبة مئوية من مجموع المصروفات على المؤسسات الحكومية

 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
األجور، مجموع 

الموظفين
المصروفات الجارية 

األخرى
مجموع المصروفات 

الجارية
المصروفات 
الرأسمالية

األجور، مجموع 
الموظفين

المصروفات الجارية 
األخرى

مجموع المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

اليابان179.7-110.7-190.5-19.5-150.7-139.8-190.5-19.5-
اندونيسيا............176.0-17.7-183.6-116.4-

بابوا غينيا الجديدة........................

باالو........................

بروناي دار السالم........................

تايالند77.222.8......97.62.4......

توفالو........................

توكيالو........................

تونغا........................
تيمور الشرقية80.020.0...154.8-111.6-166.4-133.680.0-

جزر سليمان........................

جزر كوك........................

جزر مارشال........................

جمهورية فانواتو----87.311.398.61.4

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية........................
جمهورية كوريا162.8-126.5-189.4-110.6-145.7-138.4-184.1-115.9-

ساموا........................

سنغافورة195.4+14.6+......189.2+110.8+......

فيتنام........................

فيجي........................

كمبوديا........................

كيريباتي........................
ماليزيا179.3-115.0-194.3-15.7-134.9-123.4-158.3-141.7-

ميانمار........................

ميكرونيزيا........................

ناورو........................

نيوزيلندا........................

نيوي........................
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اإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المصادر الحكوميةمجموع مصادر التمويل (الحكومية، الخاصة، الدولية)

c ,b  جميع المستويات
التعليم قبل االبتدائي 

(إسكد 0)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

 التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

12345678

الجدول ١٤
 اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

آسيا الوسطى

........................اوزبكستان

........................أذربيجان

........................أرمينيا

........................تركمنستان

2.90.31.1...............جورجيا

...3.40.1...............طاجيكستان

...10.4-16.5-...............قيرغيزستان

...10.2-12.8-10.9-......10.2-13.6-كازاخستان

11.4-11.0-15.1-...............منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

2.1-5.3...12.9-12.4-10.2-16.8-الرأس األخضر

........................السنغال

........................الصومال

........................الكامرون

........................الكونغو

2.6-2.90.80.33.6-4.0النيجر

12.0--1-15.5-...............أثيوبيا

20.8-20.4-22.6-...............أنغوال

........................أوغندا

20.6-.2-22.0-...............إريتريا

12.0-10.1-13.3-10.8-11.8-12.7-10.1-15.4-بنين

12.2--1-16.9-...............بوتسوانا

13.1-...14.4-10.6-11.5-13.7-...15.9-بوركينا فاصو

3.7-10.60.36.22.71.16.0بوروندي

........................تشاد

11.5--1-13.5-...............توغو

4.7-7.6...............جزر القمر

........................جمهورية الكونغو الديموقراطية

10.6--1-11.3-...............جمهورية إفريقيا الوسطى

4.6-6.8...............جمهورية تنزانيا المتحدة

12.2+-1+15.4+...............جنوب افريقيا

1.9...4.1...............رواندا

......1.3...............زامبيا

........................زمبابوي

........................ساوتومي وبرنسيبي

........................سوازيالند

........................سيراليون

...20.2-24.3-...............سيشيل

........................غابون

........................غامبيا

22.5--2-..................غانا

0.7-1.70.30.41.5-2.6غينيا

........................غينيا اإلستوائية

........................غينيا بيساو

........................كوت ديفوار

23.8--2-27.0-...............كينيا



213

المنطقةاإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

المصادر الدوليةالمصادر الخاصةالمصادر الحكومية

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات(إسكد 6-5)
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الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان........................

أذربيجان........................

أرمينيا........................

تركمنستان........................

جورجيا..................1.10.3

طاجيكستان..................0.4...

قيرغيزستان..................11.0-...

كازاخستان-10.5-1-......10.4-10.8-10.1-...

منغوليا........................

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر-10.1-10.1--2.20.3-10.4-10.2-1

السنغال........................

الصومال........................

الكامرون........................

الكونغو........................

النيجر0.3--0.80.30.1-0.1
أثيوبيا-1-...............10.8-12.1-
أنغوال..................21.1-20.2-

أوغندا........................
إريتريا..................20.5-20.4-
بنين...10.7-10.5-12.0-10.1-10.6-11.1-10.3-
بوتسوانا..................13.6-11.0-
بوركينا فاصو...10.6-10.8-10.1--10.8-10.5-11.5-1-

بوروندي1.20.90.70.1-0.5-3.9

تشاد........................
توغو..................11.2-10.5-

جزر القمر..................1.81.1

جمهورية الكونغو الديموقراطية........................
جمهورية إفريقيا الوسطى..................10.4-10.3-

جمهورية تنزانيا المتحدة0.1...............0.81.5
جنوب افريقيا-1+.1+.1+.1+.1+.11.8+10.6+1+

رواندا..................1.11.0

زامبيا-1-.....................

زمبابوي........................

ساوتومي وبرنسيبي........................

سوازيالند........................

سيراليون........................

سيشيل..................20.1-...

غابون........................

غامبيا........................
غانا-2-..................22.1-

غينيا1.0...............0.30.4

غينيا اإلستوائية........................

غينيا بيساو........................

كوت ديفوار........................
كينيا..................21.8-21.1-
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اإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المصادر الحكوميةمجموع مصادر التمويل (الحكومية، الخاصة، الدولية)

c ,b  جميع المستويات
التعليم قبل االبتدائي 

(إسكد 0)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

 التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

12345678

الجدول ١٤
 اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

10.8-.....................ليبيريا

4.5-8.8...............ليسوتو

3.40.11.5...............مالي

1.4-2.6...............مدغشقر

........................مالوي

10.9+10.1+13.4+...............موريشيوس

22.9--2-25.0-...............موزمبيق

3.1-6.4...............ناميبيا

........................نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

11.1-10.6-14.2-...............اسبانيا

21.6-20.4-25.1-21.4-22.1-21.6-20.4-25.6-البرتغال

21.9-20.5-26.6-21.6-22.5-21.9-20.7-27.2-الدنمارك

11.7-10.6-16.0-11.6-12.4-11.7-10.6-16.2-السويد

........................الكرسي البابوي

20.6-20.4-24.1-21.1-22.4-20.7-20.5-24.8-المانيا

11.6-10.2-14.1-11.3-12.5-11.8-10.3-16.0-المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

11.7-10.3-15.4-...............النرويج

10.9-10.3-14.8-11.3-12.6-11.0-10.5-15.3-النمسا

11.8-10.4-15.3-13.3-12.2-12.0-10.5-18.0-الواليات المتحدة األميركية

........................اليونان

10.6-10.5-12.5-...............اندورا

12.4-10.7-16.2-11.8-12.0-12.5-10.9-17.9-إسرائيل

11.7--1-14.4-21.2-21.9-21.7--2-24.7-إيرلندا

12.6-10.7-17.2-11.2-12.6-12.6-10.9-17.9-إيسلندا

11.1-10.5-14.1-10.9-12.0-11.1-10.5-14.5-إيطاليا

11.4-10.6-15.8-11.3-12.7-11.5-10.6-16.2-بلجيكا

........................جبرالتر

........................سان مارينو

11.5-10.2-15.1-11.3-12.6-11.5-10.2-15.7-سويسرا

21.1-20.6-25.4-21.3-22.8-21.1-20.7-25.9-فرنسا

11.2-10.3-15.5-11.6-12.4-11.2-10.4-15.7-فنلندا

12.0-10.3-16.1-11.5-13.5-12.1-10.4-17.5-قبرص

......14.6-............16.2-كندا

............11.5-.........لكسمبرغ

........................ليختنشتاين

........................مالطة

........................موناكو

21.4-20.4-24.7-21.5-22.4-21.4-20.4-25.7-هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

........................اكوادور

11.7-10.4-14.9-11.1-12.1-11.9-10.5-15.6-األرجنتين

11.7-10.4-15.1-10.8-12.2-11.7-10.4-15.1-البرازيل

........................البهاما

11.3-10.1-12.2-10.3-10.9-12.4-10.4-14.0-الجمهورية الدومينيكية

3.60.31.4...4.00.41.50.9السلفادور

11.8-10.5-14.6-11.2-11.7-12.1-10.6-15.7-المكسيك



215

المنطقةاإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

المصادر الدوليةالمصادر الخاصةالمصادر الحكومية

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات(إسكد 6-5)

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

ليبيريا..................10.3-10.4-

ليسوتو..................2.61.5

مالي..................1.60.3

مدغشقر0.7...............0.70.3

مالوي........................
موريشيوس..................11.8+10.3+
موزمبيق..................21.5-20.6-

ناميبيا..................1.40.6

نيجيريا........................

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية
اسبانيا-1-...............11.6-10.9-
البرتغال-20.4-2--2--2--22.1-20.9-20.4-2-
الدنمارك-20.1-20.1-2--22.4-21.6-20.6-20.2-2-
السويد10.2-10.1--1--1--12.4-11.3-10.2-1-

الكرسي البابوي........................
المانيا-20.4-20.2-2--22.1-20.9-20.7-20.1-2-
المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 10.2-10.8-10.8-10.1--11.8-10.5-11.8-1-
النرويج-1-...............12.0-11.2-
النمسا.10.1-10.2-1--12.5-11.1-10.5-10.1-1-
الواليات المتحدة األميركية-12.0-11.0-12.7-10.1-10.2-10.2-12.2-1-

اليونان........................
اندورا..................10.7-10.1-
إسرائيل-11.7-10.9-11.8-10.2-10.1-10.3-10.9-1-
إيرلندا-20.2-1-.........11.7-11.0-20.3-
إيسلندا-10.2-10.1-1--12.4-11.1-10.8-10.3-1-
إيطاليا-10.1-10.3-1--1--11.9-10.6-10.4-1-
بلجيكا-10.1-10.1-10.1-1--12.5-11.1-10.3-1-

جبرالتر........................

سان مارينو........................
سويسرا-1-...............12.0-11.3-
فرنسا-20.1-20.2-20.2-2--22.5-21.1-20.5-2-
فنلندا-10.1-1--1--1--12.4-11.6-10.1-1-
قبرص13.1-10.7-11.3-10.1-10.1-10.3-10.7-10.1-

كندا-1-............11.6-......
لكسمبرغ.....................11.5-

ليختنشتاين........................

مالطة........................

موناكو........................
هولندا-20.5-20.4-2--2--21.9-21.1-20.9-2-

أمريكا الالتينية و الكاريبي

اكوادور........................
األرجنتين-11.9-10.9-10.7-10.1-10.1-10.2-10.2-1-
البرازيل..................12.2-10.8-

البهاما........................
الجمهورية الدومينيكية10.1-.10.4-10.3-11.9-10.3-11.1-10.5-1-

السلفادور0.2...---0.1...0.8
المكسيك-11.3-10.9-11.1-10.1-10.3-10.4-10.3-1-
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اإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المصادر الحكوميةمجموع مصادر التمويل (الحكومية، الخاصة، الدولية)

c ,b  جميع المستويات
التعليم قبل االبتدائي 

(إسكد 0)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

 التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

12345678

الجدول ١٤
 اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

11.2-10.3-14.3-...............آروبا

........................أنتيغوا وبربودا

ا يّ …………...………أنغِ

20.9-20.2-22.8-...............أوروغواي

11.6-10.2-13.9-11.4-1.7**, 1-11.8-10.3-15.3-باراغواي

1.7-2.31.65.8......6.3بربادوس

20.6-20.1-21.2-...............برمودا

3.70.21.00.80.93.60.11.0بنما

2.0**, 2-20.2-26.1-...............بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

4.40.41.41.51.22.70.31.1بيرو

12.5--1-14.8-...............بيليز

10.8-10.3-..................ترينيداد وتوباغو

5.90.31.92.81.05.90.31.9جامايكا

........................جزر األنتيل الهولندية

21.2--2-22.6-...............جزر الكايمن

........................جزر تركس وكايكوس

10.9--1-13.2-11.1-11.2-10.9--1-13.2-جزر فيرجين البريطانية

2.5-2.52.2.4.8-4.8دومينيكا

13.6--1-17.0-...............سانت فنسنت وغرينادين

........................سانت كيتس ونيفيس

6.30.11.9...............سانت لوسيا

........................سورينام

11.2-10.4-13.1-11.7-11.8-11.7-10.5-15.7-شيلي

........................غرينادا

5.50.62.21.40.93.10.31.6غواتيماال

يّانا 12.0-10.7-16.0-10.7-12.3-12.6-10.8-17.4-غوِ

11.2-10.3-13.6-...............فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

13.81.03.54.05.213.60.93.5كوبا

4.60.31.4...............كوستا ريكا

1.5...1.82.31.83.9...6.7كولومبيا

........................مونتسيرات

........................نيكاراغوا

........................هايتي

........................هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

11.1-10.4-14.7-11.3-12.3-11.1-10.4-15.1-استونيا

...20.5-23.9-...............اإلتحاد الروسي

........................البانيا

........................البوسنة والهرسك

20.6-20.4-24.4-21.4-22.3-20.7-20.5-25.0-الجمهورية التشيكية

21.0-20.7-25.1-21.1-22.4-21.1-20.8-25.6-المجر

........................اوكرانيا

10.7-10.7-13.5-11.2-11.6-10.7-10.8-14.2-بلغاريا

11.6-10.5-14.8-21.4-22.2-21.8-20.7-26.1-بولندا

...11.0-15.2-...............بيالروس

...-2-22.7-...............تركيا

........................جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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المنطقةاإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

المصادر الدوليةالمصادر الخاصةالمصادر الحكومية

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات(إسكد 6-5)

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آروبا..................11.3-10.6-

أنتيغوا وبربودا........................

ا.......……...…... يّ أنغِ
أوروغواي.2-...............21.0-20.6-
باراغواي-0.3-10.6-1**, 11.4-10.8-11.3-10.1-10.3-1-

بربادوس0.1-0.4......2.11.50.1
برمودا..................-20.5-2-

بنما0.1-----0.80.9
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)..................1.8-21.5**, 2-

بيرو.0.90.41.70.10.30.60.8-1
بيليز..................-12.2-1-
ترينيداد وتوباغو.....................10.7-

جامايكا..................2.81.0

جزر األنتيل الهولندية........................
جزر الكايمن..................-21.4-2-

جزر تركس وكايكوس........................
جزر فيرجين البريطانية-1--1--1--1--1--11.2-11.1-1-

دومينيكا.......2.2
سانت فنسنت وغرينادين10.8-...............12.9-10.4-

سانت كيتس ونيفيس........................

سانت لوسيا.....................2.3

سورينام........................
شيلي.11.3-10.3-12.5-10.2-10.4-10.5-11.4-1-

غرينادا........................

غواتيماال-0.40.32.40.30.61.00.5
يّانا10.4-11.0-.1-.1-.11.9-10.3-10.4-1- غوِ
فنزويال (جمهورية - البوليفارية)..................10.6-11.6-

كوبا---4.05.20.10.10.1

كوستا ريكا-1-...............1.01.1

كولومبيا.0.30.70.9...1.60.92.8

مونتسيرات........................

نيكاراغوا......20.1-21.1-21.3-.........

هايتي........................

هندوراس........................

أوروبا الوسطى و الشرقية
استونيا10.3-10.1--1--1--12.2-11.0-10.3-1-

اإلتحاد الروسي..................20.8-...

البانيا........................

البوسنة والهرسك........................
الجمهورية التشيكية-20.1-20.2-20.2-2--22.1-21.2-20.6-2-
المجر-20.1-20.3-2--2--22.2-20.9-20.5-2-

اوكرانيا........................
بلغاريا10.1-10.5-10.1--11.5-10.6-10.6-10.1-1-
بولندا...20.4--2--11.8-10.9-20.6-20.1-2-

بيالروس..................11.0-...

تركيا..................20.8-...

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة........................
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اإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المصادر الحكوميةمجموع مصادر التمويل (الحكومية، الخاصة، الدولية)

c ,b  جميع المستويات
التعليم قبل االبتدائي 

(إسكد 0)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

 التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

12345678

الجدول ١٤
 اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

10.9-10.4-14.3-11.6-11.6-10.9-10.4-14.9-رومانيا

10.7-10.4-13.3-10.9-11.8-10.7-10.4-14.0-سلوفاكيا

...10.6-14.8-11.3-......10.7-15.6-سلوفينيا

........................صربيا 

........................كرواتيا

11.2-10.7-14.8-11.5-12.1-11.3-10.7-15.6-التفيا

10.7-10.6-14.5-11.4-12.4-10.7-10.6-15.0-ليتوانيا

........................منتينيغرو

11.4-11.3-18.3-............18.9-مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

........................افغانستان

8.10.84.1...............الملديف

21.1--2-23.2-...............الهند

......2.9...............باكستان

0.9-2.2...............بنغالديش

........................بوتان

1.3-4.8...............جمهورية ايران اإلسالمية

........................سري النكا

2.4...3.8...............نيبال

الدول العربية

........................األراضي الفلسطينية المحتلة

11.9--1-...…12.1-12.0--1-...األردن

........................اإلمارات العربية المتحدة

........................البحرين

........................الجزائر

........................الجماهيرية العربية الليبية

12.1-...14.9-...............الجمهورية العربية السورية

........................السودان

........................العراق

20.8-20.4-..................الكويت

........................المغرب

........................المملكة العربية السعودية

........................اليمن

...-1-17.2-...............تونس

........................جيبوتي

........................عمان

........................قطر

......2.0...............لبنان

........................مصر

1.9...4.4**...............موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

........................ الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

3.10.10.7............... الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

......2.3............... الو ج.د.ش

11.4--1-13.9-11.7-12.2-11.6-10.1-15.6-استراليا

........................الصين

11.4--1-12.5-...............الفيليبين



219

المنطقةاإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

المصادر الدوليةالمصادر الخاصةالمصادر الحكومية

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات(إسكد 6-5)

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

رومانيا-10.5-1--1--1--11.5-11.1-10.6-1-
سلوفاكيا11.6-10.6-10.5-10.1-10.1-10.2-10.2-10.1-

سلوفينيا-10.3-1-......10.9-10.7-10.1-...

صربيا ........................

كرواتيا........................
التفيا10.1-10.5-10.2--1--12.0-10.9-10.6-1-
ليتوانيا-10.4-1--1--1--12.4-10.9-10.5-1-

منتينيغرو........................
مولدوفا-............13.9-11.6-10.5-

جنوب و غرب آسيا

افغانستان........................

الملديف..................-3.2
الهند..................21.4-20.6-

باكستان........................

بنغالديش0.2...............0.90.3

بوتان........................

جمهورية ايران اإلسالمية..................2.41.0

سري النكا........................

نيبال..................0.90.5

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة........................
األردن.......1-.1-.1-......12.0-

اإلمارات العربية المتحدة........................

البحرين........................

الجزائر........................

الجماهيرية العربية الليبية......-2--2--2-.........
الجمهورية العربية السورية..................11.7-11.0-

السودان........................

العراق........................
الكويت...................21.4-

المغرب........................

المملكة العربية السعودية........................

اليمن........................

تونس..................11.8-...

جيبوتي........................

عمان......................

قطر........................

لبنان..................0.6...

مصر........................

موريتانيا0.7...............1.20.7

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة ........................

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ..................1.20.9

 الو ج.د.ش........................

استراليا-11.7-10.7-11.7-10.1-10.2-10.5-10.9-1-

الصين........................
الفيليبين.1-...............10.7-10.3-
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اإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليالمنطقة

البلد أو اإلقليم

المصادر الحكوميةمجموع مصادر التمويل (الحكومية، الخاصة، الدولية)

c ,b  جميع المستويات
التعليم قبل االبتدائي 

(إسكد 0)
التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

 التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

12345678

الجدول ١٤
 اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب مصادر التمويل /

السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨

11.2-10.1-13.3-11.5-11.6-11.2-10.2-14.9-اليابان

11.9--1-13.3-...............اندونيسيا

........................بابوا غينيا الجديدة

........................باالو

........................بروناي دار السالم

3.90.31.8...............تايالند

........................توفالو

........................توكيالو

........................تونغا

......7.1...............تيمور الشرقية

........................جزر سليمان

........................جزر كوك

........................جزر مارشال

3.4-3.62.60.46.9-7.2جمهورية فانواتو

11.3-10.1-14.0-12.4-12.4-11.6-10.2-17.0-جمهورية كوريا

........................جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

........................ساموا

10.7+..13.2+...............سنغافورة

........................فيتنام

........................فيجي

......11.6-...............كمبوديا

........................كيريباتي

........................ماليزيا

........................ميانمار

........................ميكرونيزيا

........................ناورو

11.5-10.2-15.1-11.5-12.8-11.6-10.3-16.4-نيوزيلندا

........................نيوي

تشمل اإلنفاق غير الموزع حسب مستوى التعليم.  b

المصادر الدولية ليست مصنفة حسب مستوى التعليم في ما يخص المؤشرات.  c

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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المنطقةاإلنفاق على المؤسسات التعليمية و اإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

المصادر الدوليةالمصادر الخاصةالمصادر الحكومية

البلد أو اإلقليم

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات  b(إسكد 6-5)

التعليم قبل االبتدائي 
(إسكد 0)

التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

التعليم الثانوي 
والتعليم ما بعد 

 الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-2)

 التعليم العالي 
جميع المستويات(إسكد 6-5)

910111213141516

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

اليابان-10.3-11.0-1--11.3-10.5-11.6-10.1-1-
اندونيسيا..................11.1-10.3-

بابوا غينيا الجديدة........................

باالو........................

بروناي دار السالم........................

تايالند..................0.60.8

توفالو........................

توكيالو........................

تونغا........................

تيمور الشرقية..................0.6...

جزر سليمان........................

جزر كوك........................

جزر مارشال........................

جمهورية فانواتو0.4.....2.40.4
جمهورية كوريا.11.8-10.5-13.0-10.1-10.2-10.6-11.9-1-

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية........................

ساموا........................
سنغافورة..................11.0+11.1+

فيتنام........................

فيجي........................

كمبوديا........................

كيريباتي........................

ماليزيا........................

ميانمار........................

ميكرونيزيا........................

ناورو........................
نيوزيلندا-12.4-11.0-11.3-10.1-10.1-10.5-10.6-1-

نيوي........................
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
ال

الشباب (15 إلى 24 سنة)الكبار (15 سنة و ما فوق)

البلد أو اإلقليم

السكان األمييننسبة القرائيةالسكان األمييننسبة القرائية

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
بين الجنسين

ذكور وإناث 
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

بين الجنسين
ذكور وإناث 

إناث %(000)
123456789101112

الجدول ١٥ القرائية عند الكبار والشباب

آسيا الوسطى

200899.299.598.90.9915369.499.899.899.71.001559.3اوزبكستان

o 200799.599.899.20.993381.1100.0100.0100.01.00أذربيجانnn

200899.599.799.41.001171.199.899.799.81.00140.0أرمينيا

200899.599.799.31.001871.199.899.899.91.00232.9تركمنستان

200899.799.899.71.00963.899.899.899.91.00133.2جورجيا

200899.799.899.51.001572.799.999.999.91.00249.8طاجيكستان

200899.399.599.11.002765.699.699.599.71.00536.9قيرغيزستان

200899.799.899.51.004374.299.899.899.91.00532.6كازاخستان

200897.396.797.81.015341.095.393.397.21.042929.3منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

200884.189.679.30.895069.898.097.298.91.02228.4الرأس األخضر

o 200641.952.333.00.633,72159.450.958.144.50.771,17856.9السنغال

…………………………………الصومال

200875.984.067.80.812,71567.185.888.283.50.9556558.1الكامرون

o 80.586.878.00.9012662.2………………2005الكونغو

o 200528.742.915.10.354,76760.836.552.423.20.441,49064.5النيجر

e 200835.950.022.80.4628,90261.349.962.238.50.628,11761.9أثيوبيا

200869.682.857.00.692,99772.372.980.865.20.8199364.8أنغوال

200874.682.466.80.814,10765.687.389.185.50.9682056.9أوغندا

200865.377.054.50.7199868.087.891.184.40.9312664.0إريتريا

200840.853.528.10.532,91160.753.364.142.10.6679160.9بنين

200883.383.183.51.0021349.795.193.896.31.032137.1بوتسوانا

o 200728.736.721.60.595,64656.239.346.733.10.711,77254.9بوركينا فاصو

200865.972.359.90.831,68160.875.976.575.30.9845251.4بوروندي

200832.743.821.90.503,98158.945.453.537.20.701,17657.4تشاد

200864.976.653.70.701,35367.283.587.080.00.9222060.8توغو

200873.679.367.80.8510861.084.985.784.10.982052.2جزر القمر

200866.677.556.10.7211,38566.965.368.861.80.904,46255.1جمهورية الكونغو الديموقراطية

200854.668.841.10.601,16566.664.272.156.40.7831561.4جمهورية إفريقيا الوسطى

200872.679.066.30.846,44862.277.578.776.30.971,90952.6جمهورية تنزانيا المتحدة

200889.089.988.10.983,79055.396.896.197.51.0132238.9جنوب افريقيا

200870.374.866.10.881,67259.877.177.177.11.0050950.6رواندا

200870.780.661.00.761,98767.274.882.167.50.8264164.4زامبيا

200891.494.488.80.9463869.298.998.399.41.013626.4زمبابوي

200888.393.583.30.891172.995.294.795.61.01244.8ساوتومي وبرنسيبي

200886.587.485.60.989555.493.291.894.71.031939.3سوازيالند

200839.851.728.90.561,89961.655.766.045.90.7047962.6سيراليون

e 99.198.899.41.01……200891.891.492.31.01سيشيل……

200887.090.983.20.9211965.297.498.496.40.98868.9غابون
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
ال

الشباب (15 إلى 24 سنة)الكبار (15 سنة و ما فوق)

البلد أو اإلقليم

السكان األمييننسبة القرائيةالسكان األمييننسبة القرائية

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
بين الجنسين

ذكور وإناث 
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

بين الجنسين
ذكور وإناث 

إناث %(000)
123456789101112

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

200845.356.734.30.6052261.264.170.158.10.8311158.4غامبيا

200865.872.359.30.824,88859.179.380.677.90.9798752.3غانا

200838.049.626.40.533,47659.258.766.550.60.7680358.7غينيا

200893.096.989.10.922778.497.897.698.11.01344.3غينيا اإلستوائية

200851.066.136.50.5544266.069.677.661.60.798763.2غينيا بيساو

200854.664.244.30.695,53459.466.172.060.10.831,39258.7كوت ديفوار

200886.590.382.80.922,98964.292.391.892.91.0163446.3كينيا

200858.163.353.00.8490857.074.870.179.51.1318940.7ليبيريا

200889.582.695.11.1513125.591.985.698.01.143912.5ليسوتو

o 200626.234.918.20.524,96657.238.847.430.80.651,55356.7مالي

e200870.776.565.30.853,16060.170.272.768.20.941,10953.8مدغشقر

200872.880.265.80.822,15964.385.786.585.00.9841452.5مالوي

200887.590.484.80.9412262.196.495.497.41.02735.5موريشيوس

200854.069.540.10.585,75968.669.977.762.10.801,31663.0موزمبيق

200888.288.787.70.9915853.492.991.194.81.043236.8ناميبيا

200860.171.548.80.6834,60364.671.578.364.60.838,67261.6نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

o ,d 200897.698.496.90.9890067.199.699.599.61.002144.4اسبانيا

200894.696.592.90.9648668.899.799.799.71.00449.0البرتغال

…………………………………الدنمارك

…………………………………السويد

…………………………………الكرسي البابوي

…………………………………المانيا

…………………………………المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

…………………………………النرويج

…………………………………النمسا

…………………………………الواليات المتحدة األميركية

200897.098.295.90.9828370.199.399.499.31.00852.1اليونان

…………………………………اندورا

…………………………………إسرائيل

…………………………………إيرلندا

…………………………………إيسلندا

200898.899.198.50.9961964.299.999.999.91.00648.6إيطاليا

…………………………………بلجيكا

…………………………………جبرالتر

………………………………سان مارينو

…………………………………سويسرا

…………………………………فرنسا

…………………………………فنلندا

200897.899.096.70.981578.199.999.899.91.000.232.2قبرص



224

المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
ال

الشباب (15 إلى 24 سنة)الكبار (15 سنة و ما فوق)

البلد أو اإلقليم

السكان األمييننسبة القرائيةالسكان األمييننسبة القرائية

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
بين الجنسين

ذكور وإناث 
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

بين الجنسين
ذكور وإناث 

إناث %(000)
123456789101112

الجدول ١٥ القرائية عند الكبار والشباب

…………………………………كندا

…………………………………لكسمبرغ

…………………………………ليختنشتاين

o 200592.491.293.51.032543.198.397.599.11.02125.0مالطة

…………………………………موناكو

…………………………………هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

o 200784.287.381.70.941,41359.395.495.295.61.0011647.1اكوادور

200897.797.697.71.0069950.599.199.099.31.005740.5األرجنتين

o 200790.089.890.21.0113,91550.297.897.198.61.0276532.3البرازيل

…………………………………البهاما

o 200788.288.288.31.0078249.995.894.696.91.027936.2الجمهورية الدومينيكية

o 200884.087.181.40.9366063.496.095.496.51.014944.8السلفادور

o 200892.994.691.50.975,40762.598.498.498.41.0031851.6المكسيك

200898.198.298.01.00255.399.399.299.41.000.142.8آروبا

e 200899.098.499.41.01أنتيغوا وبربودا……………………

ا يّ …………………………………أنغِ

o 200898.297.898.51.014744.099.098.699.31.01532.4أوروغواي

o 200794.695.793.50.9821660.198.898.898.81.001549.9باراغواي

…………………………………بربادوس

…………………………………برمودا

200893.594.192.80.9915754.896.496.696.21.002151.9بنما

o (دولة - المتعددة القوميات) 200790.796.086.00.9054278.599.499.899.10.991077.2بوليفيا

o 200789.694.984.60.892,01675.197.498.096.70.9914561.8بيرو

…………………………………بيليز

200898.799.198.20.991468.499.599.599.51.00149.5ترينيداد وتوباغو

200885.980.690.81.1326833.795.091.898.21.072517.8جامايكا

200896.396.396.31.00654.698.398.398.41.000.449.0جزر األنتيل الهولندية

o 98.999.198.60.99……200798.998.799.01.00جزر الكايمن……

…………………………………جزر تركس وكايكوس

…………………………………جزر فيرجين البريطانية

o 200795.295.494.91.0093152.598.498.098.81.018535.8جمهورية فانواتو

…………………………………دومينيكا

…………………………………سانت فنسنت وغرينادين

…………………………………سانت كيتس ونيفيس

…………………………………سانت لوسيا

200890.793.088.40.953462.595.395.794.80.99454.1سورينام

o 200898.698.698.71.0017449.299.299.199.21.002546.8شيلي

…………………………………غرينادا

200873.879.568.70.862,07062.986.088.583.60.9438659.5غواتيماال
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
ال

الشباب (15 إلى 24 سنة)الكبار (15 سنة و ما فوق)

البلد أو اإلقليم

السكان األمييننسبة القرائيةالسكان األمييننسبة القرائية

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
بين الجنسين

ذكور وإناث 
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

بين الجنسين
ذكور وإناث 

إناث %(000)
123456789101112

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

يّانا …………………………………غوِ

200899.899.899.81.001850.1100.0100.0100.01.00nnكوبا

200896.095.796.21.0113546.398.197.798.61.011636.5كوستا ريكا

o 200893.493.393.41.002,10051.198.097.598.41.0116838.5كولومبيا

…………………………………مونتسيرات

o 200578.078.177.91.0074751.387.085.288.81.0415442.9نيكاراغوا

…………………………………هايتي

o 200783.683.783.51.0072251.293.992.795.11.039340.3هندوراس

أوروبا الوسطى و الشرقية

200899.899.899.81.00254.899.899.799.81.00138.9استونيا

200899.599.799.41.0055970.799.799.699.81.006832.6اإلتحاد الروسي

200899.099.398.70.992466.299.499.399.51.00440.8البانيا

200897.699.495.90.967888.399.299.798.70.99480.8البوسنة والهرسك

………………………………الجمهورية التشيكية

200899.099.198.91.008658.298.698.399.01.011736.1المجر

200899.799.899.61.0012270.799.899.799.81.001739.0اوكرانيا

200898.398.697.90.9911662.097.397.397.31.002648.8بلغاريا

200899.599.799.31.0016571.999.899.899.91.00932.4بولندا

200899.799.899.71.002164.199.899.799.81.00439.0بيالروس

o 200788.796.281.30.845,95183.196.498.694.30.9647079.6تركيا

200897.098.695.40.975077.098.798.998.51.00456.3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

200897.698.396.90.9943966.397.397.197.51.008345.3رومانيا

…………………………………سلوفاكيا

200899.799.799.71.00551.699.899.899.91.000.432.2سلوفينيا

200897.699.196.20.9719281.599.399.399.31.001048.8صربيا 

200898.799.598.00.984881.599.699.699.71.00241.9كرواتيا

200899.899.899.81.00454.899.799.799.71.00149.0التفيا

200899.799.799.71.00854.199.899.899.81.00148.9ليتوانيا

…………………………………منتينيغرو

200898.399.097.80.994971.499.599.399.71.00330.2مولدوفا

جنوب و غرب آسيا

…………………………………افغانستان

200698.498.498.41.00348.599.399.299.41.00144.8الملديف

200662.875.250.80.68283,10565.181.188.474.40.8440,68267.0الهند

200853.766.840.00.6051,23663.068.978.558.80.7511,62664.4باكستان

200855.060.049.80.8348,99055.274.473.375.51.038,44147.0بنغالديش

200552.865.038.70.5920260.374.480.068.00.853858.5بوتان

200682.387.377.20.899,40263.496.697.196.10.9961457.2جمهورية ايران اإلسالمية

200890.692.289.10.971,42559.798.097.398.61.017134.0سري النكا

200857.971.145.40.647,61466.680.886.275.00.871,13963.3نيبال
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
ال

الشباب (15 إلى 24 سنة)الكبار (15 سنة و ما فوق)

البلد أو اإلقليم

السكان األمييننسبة القرائيةالسكان األمييننسبة القرائية

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
بين الجنسين

ذكور وإناث 
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

بين الجنسين
ذكور وإناث 

إناث %(000)
123456789101112

الجدول ١٥ القرائية عند الكبار والشباب

الدول العربية

o 200894.197.190.90.9413575.699.299.399.01.00755.8األراضي الفلسطينية المحتلة

o 200792.295.588.90.9329469.998.999.098.91.001348.8األردن

o 200590.089.591.51.0232723.995.093.697.01.043424.0اإلمارات العربية المتحدة

200890.891.789.40.975246.299.799.899.71.000.356.4البحرين

o 200672.681.363.90.796,48465.791.894.489.10.9460965.0الجزائر

200888.494.981.30.8651177.299.899.999.71.00274.2الجماهيرية العربية الليبية

200883.690.077.20.862,24869.494.195.692.50.9727262.3الجمهورية العربية السورية

200869.379.059.60.757,67665.885.288.681.70.921,23560.9السودان

200877.686.069.20.803,95468.882.484.580.20.951,04854.8العراق

200794.595.293.10.9812245.898.498.498.51.00743.7الكويت

200856.469.444.10.649,82366.076.684.868.40.811,50867.6المغرب

200885.589.580.20.902,45058.697.398.496.20.9812769.8المملكة العربية السعودية

200860.978.942.80.544,99372.882.995.170.00.7486885.4اليمن

o 200877.686.471.00.821,65668.296.898.195.80.986268.3تونس

…………………………………جيبوتي

o 200886.790.080.90.9026057.197.697.697.61.001447.2عمان

o 200793.193.890.40.966528.699.199.199.01.00226.2قطر

o 200789.693.486.00.9232069.498.798.499.11.011035.9لبنان

o 200666.474.657.80.7717,81662.584.987.981.80.932,59759.3مصر

200856.864.149.50.7783658.367.070.563.40.9021454.0موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

200693.596.590.70.942874.699.699.699.71.000.343.9 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

……………………………… الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

200572.782.563.20.7796168.583.989.278.70.8819766.0 الو ج.د.ش

…………………………………استراليا

200893.796.790.50.9467,23973.399.399.499.21.001,61054.6الصين

200893.693.393.91.013,80047.794.893.995.71.0294640.5الفيليبين

…………………………………اليابان

200692.095.288.80.9312,86470.296.797.096.30.991,38755.1اندونيسيا

200859.663.655.60.871,59254.766.564.668.51.0642645.8بابوا غينيا الجديدة

…………………………………باالو

200895.096.693.30.971464.999.799.799.61.000.255.8بروناي دار السالم

200593.595.691.50.963,29867.098.198.297.91.0021053.4تايالند

…………………………………توفالو

…………………………………توكيالو

200699.099.099.11.00146.899.499.399.61.000.137.2تونغا

…………………………………تيمور الشرقية

…………………………………جزر سليمان

…………………………………جزر كوك
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
ال

الشباب (15 إلى 24 سنة)الكبار (15 سنة و ما فوق)

البلد أو اإلقليم

السكان األمييننسبة القرائيةالسكان األمييننسبة القرائية

مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناث
بين الجنسين

ذكور وإناث 
مؤشر التكافؤ إناثذكورذكور وإناثإناث %(000)

بين الجنسين
ذكور وإناث 

إناث %(000)
123456789101112

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

…………………………………جزر مارشال

200881.383.079.50.962754.093.693.593.71.00347.6جمهورية فانواتو

…………………………………جمهورية كوريا

2008100.0100.0100.01.000.370.7100.0100.0100.01.000.0133.4جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

200898.799.098.50.99157.899.599.499.51.000.242.5ساموا

200894.597.491.60.9421076.499.899.799.81.00238.3سنغافورة

200892.595.190.20.954,74967.996.897.296.30.9955655.6فيتنام

…………………………………فيجي

200877.685.170.90.832,14368.187.589.485.50.9643657.0كمبوديا

…………………………………كيريباتي

200892.194.389.80.951,50063.698.498.398.51.008246.1ماليزيا

200891.994.789.20.942,94268.595.696.095.10.9941555.3ميانمار

…………………………………ميكرونيزيا

…………………………………ناورو

…………………………………نيوزيلندا

…………………………………نيوي

تمثل جميع البيانات تقديرات لمعهد اليونسكو لإلحصاء إال اذا تم اإلشارة إلى عكس ذلك. الفترة المرجعية المناسبة للمتوسطات اإلقليمية هي 2005-2008.
للحصول على معلومات حول تعاريف ومصادر بيانات القرائية، يرجى الرجوع إلى المعلومات المتوفرة في الجدول الوصفي حول القرائية الذي يمكن االطالع عليه على موقع معهد اليونسكو لإلحصاء.

البيانات مرصودة.  (o)

تتعلق نسب القرائية بالسكان ذو 16 سنة وما فوق.  (d)

تمثل نسب القرائية تقديرات للعقد الحالي إستنادا عن قاعدة بيانات إستمارات العقد الماضي.  (e)

المتوسطات اإلقليمية

99.499.699.21.0036266.799.799.699.71.005939.0آسيا الوسطى

62.171.253.30.75167,20062.571.276.266.30.8745,10958.5أفريقيا جنوب الصحراء

99.099.198.91.006,29257.299.799.799.71.0029744.2أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

91.091.990.30.9836,05655.896.996.797.21.013,18145.0أمريكا الالتينية و الكاريبي

97.699.096.40.977,96079.998.899.298.40.9972966.0أوروبا الوسطى و الشرقية

61.973.250.90.70412,43263.579.385.773.30.8666,11563.5جنوب و غرب آسيا

72.481.263.10.7860,18165.287.491.083.70.928,65063.4الدول العربية

93.796.391.00.94105,68170.798.398.498.11.006,44452.5شرق آسيا و المحيط الهادىء

83.488.278.90.90796,16564.189.091.786.40.94130,58460.7العالم
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
 السكان ال

 (25 سنة وما فوق) 
(000)

 التعليم االبتدائي دون إتمام التعليم االبتدائيبدون تعليم
(إسكد 1)

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
123456789101112

الجدول ١٦ التحصيل التعلمي لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم ٢٥ سنة وما فوق / آخر سنة متاحة

آسيا الوسطى

…………………………………اوزبكستان

20084,7752,2092,5661.30.81.81.50.82.24.42.76.0أذربيجان

20011,7457729730.70.41.01.41.01.76.86.37.3أرمينيا

…………………………………تركمنستان

20022,9461,3361,6090.40.20.51.30.91.77.26.18.0جورجيا

20002,3341,1501,1840.80.41.12.11.32.94.73.46.1طاجيكستان

19992,1981,0471,1511.70.82.51.81.12.47.35.88.6قيرغيزستان

0.60.50.7...20078,7393,9454,7930.00.00.0كازاخستان

14.313.015.4---20001,0455095365.54.26.8منغوليا

أفريقيا جنوب الصحراء

…………………………………الرأس األخضر

20064,0431,9532,09075.268.380.912.914.711.43.34.42.4السنغال

…………………………………الصومال

…………………………………الكامرون

…………………………………الكونغو

…………………………………النيجر

…………………………………أثيوبيا

…………………………………أنغوال

20027,9373,8934,04433.821.345.235.638.533.019.123.914.7أوغندا

…………………………………إريتريا

20022,5801,2561,32469.657.180.3x(10)x(11)x(12)16.021.611.3بنين

…………………………………بوتسوانا

20054,6502,2252,42517.516.518.312.212.412.012.212.412.0بوركينا فاصو

…………………………………بوروندي

20043,3331,6211,71277.768.985.413.616.511.13.04.41.8تشاد

…………………………………توغو

…………………………………جزر القمر

…………………………………جمهورية الكونغو الديموقراطية

…………………………………جمهورية إفريقيا الوسطى

200212,6306,1416,48934.924.344.716.219.113.642.948.737.6جمهورية تنزانيا المتحدة

200723,90311,52312,37910.98.313.216.316.616.06.96.96.9جنوب افريقيا

…………………………………رواندا

…………………………………زامبيا

20024,2961,9902,30613.28.117.821.617.925.019.118.319.9زمبابوي

…………………………………ساوتومي وبرنسيبي

…………………………………سوازيالند

…………………………………سيراليون

23.522.324.7---20024622245.65.65.6سيشيل

…………………………………غابون

…………………………………غامبيا

…………………………………غانا

…………………………………غينيا

…………………………………غينيا اإلستوائية

…………………………………غينيا بيساو

…………………………………كوت ديفوار

…………………………………كينيا
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 المرحلة األولى 
 من التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

 المرحلة الثانية 
 من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

  التعليم ما بعد 
 الثانوي غير العالي 

(إسكد 4)

 التعليم العالي 
المنطقةغير محدد(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليمإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

آسيا الوسطى

اوزبكستان………………………………………

أذربيجان---9.87.112.149.648.051.119.423.216.013.917.510.8

أرمينيا---9.510.28.939.540.638.521.820.223.120.421.419.5

تركمنستان………………………………………

جورجيا7.47.47.535.337.133.822.521.523.325.826.725.10.10.10.1

طاجيكستان13.510.516.359.157.860.49.211.57.010.615.26.20.00.00.0

قيرغيزستان---12.312.811.848.854.143.913.310.615.814.914.715.0

كازاخستان...3.03.22.839.743.735.631.129.332.925.523.127.9

منغوليا---26.832.022.022.822.123.418.315.920.612.212.811.7

أفريقيا جنوب الصحراء

الرأس األخضر………………………………………

السنغال2.63.61.81.72.31.12.43.71.40.81.40.31.21.60.8

الصومال………………………………………

الكامرون………………………………………

الكونغو………………………………………

النيجر………………………………………

أثيوبيا………………………………………

أنغوال………………………………………

أوغندا---4.86.73.1...5.17.13.21.62.60.8

إريتريا………………………………………

x(16)x(17)x(18)12.217.57.6---2.23.80.80.00.00.0بنين

بوتسوانا………………………………………

بوركينا فاصو11.912.111.711.611.611.511.611.711.511.711.811.611.511.511.5

بوروندي………………………………………

x(16)x(17)x(18)2.34.10.7...3.25.80.90.20.30.1تشاد

توغو………………………………………

جزر القمر………………………………………

جمهورية الكونغو الديموقراطية………………………………………

جمهورية إفريقيا الوسطى………………………………………

4.45.63.20.71.10.3x(16)x(17)x(18)0.91.20.7---جمهورية تنزانيا المتحدة

جنوب افريقيا33.533.433.621.623.220.26.46.46.34.35.03.70.10.20.1

رواندا………………………………………

زامبيا………………………………………

زمبابوي35.640.930.81.32.00.67.510.54.81.52.30.90.10.20.1

ساوتومي وبرنسيبي………………………………………

سوازيالند………………………………………

سيراليون………………………………………

22.621.224.0x(19)x(20)x(21)36.836.537.17.48.95.94.15.42.8سيشيل

غابون………………………………………

غامبيا………………………………………

غانا………………………………………

غينيا………………………………………

غينيا اإلستوائية………………………………………

غينيا بيساو………………………………………

كوت ديفوار………………………………………

كينيا………………………………………
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
 السكان ال

 (25 سنة وما فوق) 
(000)

 التعليم االبتدائي دون إتمام التعليم االبتدائيبدون تعليم
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…………………………………ليبيريا

200876732644115.724.77.643.441.345.320.114.325.3ليسوتو

20064,1851,9852,20081.481.181.6x(4)x(5)x(6)8.39.67.1مالي

…………………………………مدغشقر

19983,8401,8591,98142.930.255.337.341.133.611.215.86.8مالوي

200067833234612.26.717.538.337.739.010.010.39.7موريشيوس

…………………………………موزمبيق

200172034038022.921.823.825.625.725.420.920.021.6ناميبيا

…………………………………نيجيريا

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

200833,02316,03216,9912.61.83.510.08.611.321.820.622.9اسبانيا

49.954.046.3---20077,7503,6724,07914.29.418.5البرتغال

x(13)x(14)x(15)------20073,8131,8591,954الدنمارك

20086,4573,1583,299x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)14.013.314.6السويد

…………………………………الكرسي البابوي

3.32.93.6......200861,52129,68531,837المانيا

…………………………………المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

20083,2421,5871,655x(25)x(26)x(27)x(25)x(26)x(27)0.30.20.3النرويج

20086,0382,8863,152x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)النمسا

2008203,67798,383105,2940.40.40.40.91.00.94.24.44.0الواليات المتحدة األميركية

20088,3134,0614,2522.61.43.84.12.95.231.329.133.3اليونان

6.95.78.3x(4)x(5)x(6)42.644.440.6………2006اندورا

20073,9071,8812,0253.11.94.22.22.02.510.210.210.2إسرائيل

20062,7651,3661,399x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)23.724.223.2إيرلندا

20051879394x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)4.03.24.7إيسلندا

200845,23121,59623,6356.94.39.2x(4)x(5)x(6)21.218.423.8إيطاليا

20087,5253,6233,902x(7)x(8)x(9)7.05.68.314.712.616.6بلجيكا

…………………………………جبرالتر

…………………………………سان مارينو

20075,4322,6092,823x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)4.13.44.7سويسرا

0.70.60.821.318.424.0-200842,85320,35622,4960.00.0فرنسا

20073,7291,7941,935x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)فنلندا

20085722713011.10.51.76.44.28.518.518.019.0قبرص

200622,58011,01611,564x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)كندا

5.04.85.117.116.517.8---2007332162170لكسمبرغ

…………………………………ليختنشتاين

34.230.138.0---20072811381433.32.64.0مالطة

…………………………………موناكو

1.71.71.68.87.010.5---200811,5555,6445,911هولندا

أمريكا الالتينية و الكاريبي

20086,6973,3033,3947.26.08.213.213.013.4x(16)x(17)x(18)اكوادور

200321,30610,16611,1401.10.81.38.98.69.333.533.933.1األرجنتين

2007104,46050,18754,27313.613.713.512.913.212.625.926.425.5البرازيل

200016077831.41.71.10.10.10.18.39.97.1البهاما

20074,7742,3812,3939.08.89.335.835.935.712.713.611.7الجمهورية الدومينيكية

20072,8591,2641,59524.921.627.525.624.726.415.015.714.4السلفادور

200857,38227,78229,60010.18.211.717.317.017.519.918.920.7المكسيك
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ليبيريا………………………………………

ليسوتو---7.16.47.78.58.38.63.53.13.81.91.91.9

مالي1.91.22.60.00.00.0...4.84.75.03.63.43.8

مدغشقر………………………………………

مالوي---0.50.70.3---3.44.82.04.77.42.1

موريشيوس18.621.016.312.414.010.95.25.94.62.63.81.50.50.60.5

موزمبيق………………………………………

ناميبيا10.610.610.711.712.610.93.13.23.02.22.52.03.03.52.6

نيجيريا………………………………………

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية

اسبانيا---22.824.621.018.319.017.60.10.10.024.525.423.6

البرتغال---13.415.211.810.611.110.10.60.70.611.39.712.8

23.622.824.444.447.241.5x(25)x(26)x(27)31.529.533.40.60.60.7الدنمارك

السويد9.310.38.443.245.041.54.96.13.726.923.630.11.71.71.7

الكرسي البابوي………………………………………

المانيا16.510.022.651.253.049.65.85.46.123.028.517.80.30.30.3

المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ………………………………………

النرويج23.722.325.040.241.638.82.83.81.928.527.030.04.65.14.1

النمسا---27.516.437.048.955.443.38.47.98.815.220.210.9

الواليات المتحدة األميركية---38.338.138.4...7.98.37.548.447.948.8

اليونان---9.410.97.927.028.525.56.56.06.919.221.117.4

x(16)x(17)x(18)19.320.018.512.312.412.317.816.918.71.10.71.6اندورا

7.59.35.934.736.633.0x(16)x(17)x(18)41.439.343.40.80.80.8إسرائيل

إيرلندا16.317.415.121.820.922.69.49.89.126.424.927.92.42.72.0

إيسلندا33.428.438.528.334.622.02.03.30.627.625.329.94.75.24.3

إيطاليا---27.931.924.231.433.329.80.80.61.011.711.412.0

بلجيكا---17.918.317.531.033.728.62.02.02.027.427.827.1

جبرالتر………………………………………

سان مارينو………………………………………

سويسرا2.00.43.463.856.570.52.62.72.427.536.918.80.10.10.1

فرنسا...17.617.118.037.341.333.80.10.10.122.922.623.3

32.031.832.237.540.234.9x(22)x(23)x(24)30.527.932.9---فنلندا

قبرص---9.59.59.533.236.630.01.40.72.029.930.629.3

كندا...20.620.320.923.421.824.912.116.18.443.941.845.8

لكسمبرغ---16.211.521.034.336.631.94.05.32.523.525.221.7

ليختنشتاين………………………………………

مالطة---39.539.739.35.65.75.56.310.02.711.212.010.4

موناكو………………………………………

هولندا23.120.126.034.836.233.53.73.93.527.330.424.30.60.70.5

أمريكا الالتينية و الكاريبي

x(16)x(17)x(18)64.765.763.9...14.815.314.5---اكوادور

األرجنتين13.712.015.30.20.20.2...14.216.212.328.428.328.5

البرازيل---9.38.410.1...13.914.413.424.423.924.9

البهاما19.121.816.951.548.154.218.717.419.80.30.40.30.50.60.4

الجمهورية الدومينيكية---18.716.021.2...11.713.410.012.212.312.1

السلفادور---6.27.05.5...13.015.011.315.415.915.0

المكسيك14.517.112.20.00.00.1...22.423.421.615.915.316.3
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20005928312.21.72.57.56.58.334.132.035.9آروبا

…………………………………أنتيغوا وبربودا

ا يّ 20016332.01.92.22.32.81.737.440.534.5أنغِ

20082,0729651,1071.61.41.812.913.312.534.435.433.5أوروغواي

20072,7241,3661,3575.23.86.428.327.029.429.630.129.1باراغواي

200016175850.00.00.013.613.613.68.38.97.7بربادوس

0.50.50.5x(4)x(5)x(6)8.18.18.1……200043برمودا

20001,4667337339.18.39.814.515.213.728.730.427.0بنما

20064,0061,9422,06414.78.220.739.540.838.33.63.63.6بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

200814,4207,1327,2889.33.714.518.316.819.719.420.718.2بيرو

200511758586.26.26.225.124.126.042.943.142.7بيليز

…………………………………ترينيداد وتوباغو

…………………………………جامايكا

…………………………………جزر األنتيل الهولندية

0.60.40.70.60.50.67.47.17.6………2008جزر الكايمن

…………………………………جزر تركس وكايكوس

…………………………………جزر فيرجين البريطانية

20013819193.63.83.36.97.76.162.565.160.0دومينيكا

…………………………………سانت فنسنت وغرينادين

…………………………………سانت كيتس ونيفيس

…………………………………سانت لوسيا

…………………………………سورينام

20079,8084,7575,0514.13.94.36.96.96.825.124.026.1شيلي

…………………………………غرينادا

20064,8182,2382,58138.930.845.531.335.028.415.016.813.5غواتيماال

يّانا 20023761811957.56.78.225.026.224.036.338.134.6غوِ

200814,2937,0747,2186.56.16.811.212.210.329.531.527.5فنزويال (جمهورية - البوليفارية)

20027,4213,6683,7530.20.20.213.812.415.217.215.618.7كوبا

20082,4441,2301,2145.15.05.116.315.916.630.131.029.2كوستا ريكا

200823,37311,15712,2178.18.28.119.820.019.528.428.528.4كولومبيا

…………………………………مونتسيرات

…………………………………نيكاراغوا

…………………………………هايتي

أوروبا الوسطى و الشرقية

20009234045200.20.20.20.50.30.69.78.110.9استونيا

…………………………………اإلتحاد الروسي

20011,6267958311.50.92.27.14.39.815.714.317.0البانيا

…………………………………البوسنة والهرسك

20087,5223,6173,9050.10.20.1x(10)x(11)x(12)0.10.10.1الجمهورية التشيكية

20057,2023,3153,8870.60.40.60.50.40.58.25.010.8المجر

200132,86014,46718,393x(7)x(8)x(9)2.81.34.08.66.410.4اوكرانيا

20085,6042,6542,950x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)7.85.99.6بلغاريا

200826,58012,48614,0940.30.20.31.10.61.619.716.522.5بولندا

…………………………………بيالروس

200840,49920,13520,36411.34.518.06.24.97.442.742.842.7تركيا

20021,2626206424.92.47.516.512.320.530.829.731.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

11.58.314.3---200815,0417,1537,8882.21.32.9رومانيا
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x(16)x(17)x(18)39.340.938.0...16.318.114.70.60.70.6آروبا

أنتيغوا وبربودا………………………………………

10.910.611.226.424.528.2x(16)x(17)x(18)17.115.918.34.03.94.0ا يّ أنغِ

أوروغواي---24.226.222.512.211.213.25.25.25.39.57.511.3

باراغواي-8.77.89.50.00.1...10.511.79.517.719.516.0

بربادوس53.854.553.28.58.78.314.613.215.91.11.01.10.20.20.1

برمودا6.36.36.333.433.433.423.823.823.827.027.027.00.80.80.8

بنما13.714.213.322.421.423.50.70.70.810.49.411.40.50.40.5

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)---20.922.819.2---8.610.56.912.614.011.3

بيرو18.219.317.20.10.10.0---6.06.65.528.632.824.8

x(16)x(17)x(18)13.613.613.6x(16)x(17)x(18)10.911.010.81.32.00.7بيليز

ترينيداد وتوباغو………………………………………

جامايكا………………………………………

جزر األنتيل الهولندية………………………………………

جزر الكايمن13.915.812.131.732.530.97.58.26.737.133.840.41.41.71.0

جزر تركس وكايكوس………………………………………

جزر فيرجين البريطانية………………………………………

15.712.019.45.75.95.5x(16)x(17)x(18)5.05.24.80.50.10.8دومينيكا

سانت فنسنت وغرينادين………………………………………

سانت كيتس ونيفيس………………………………………

سانت لوسيا………………………………………

سورينام………………………………………

شيلي15.016.313.80.60.60.6...13.013.812.435.334.536.0

غرينادا………………………………………

غواتيماال---3.44.72.4...4.25.23.37.27.56.9

يّانا---28.926.930.82.11.82.30.20.30.1--- غوِ

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)14.612.316.90.30.40.3...11.111.810.526.725.727.6

كوبا---9.49.29.5---28.431.225.731.031.430.6

كوستا ريكا---18.618.418.7...14.414.913.915.714.816.4

كولومبيا10.110.59.70.00.10.0...5.24.95.528.427.928.8

مونتسيرات………………………………………

نيكاراغوا………………………………………

هايتي………………………………………

أوروبا الوسطى و الشرقية

استونيا17.520.015.539.642.937.22.62.23.027.523.930.32.42.42.3

اإلتحاد الروسي………………………………………

البانيا---7.49.25.7---38.738.538.929.632.826.5

البوسنة والهرسك………………………………………

الجمهورية التشيكية13.77.119.871.576.966.61.30.81.813.315.011.70.00.00.0

المجر---27.323.330.647.353.741.91.52.01.214.715.214.3

14.213.914.436.042.231.1x(16)x(17)x(18)38.035.839.70.40.40.4اوكرانيا

24.524.524.647.452.143.2x(16)x(17)x(18)20.217.522.6---بلغاريا

بولندا...0.00.00.158.265.052.23.21.74.617.515.918.8

بيالروس………………………………………

تركيا9.111.27.17.47.77.0...7.810.05.615.418.812.2

x(10)x(11)x(12)35.641.829.4---12.213.810.70.00.0-جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

رومانيا---21.618.624.449.555.344.24.24.63.811.111.910.4
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20063,6611,7311,929x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)1.20.91.4سلوفاكيا

1.10.91.23.82.84.6---20081,489714775سلوفينيا

20086,6793,2383,4414.11.36.6x(10)x(11)x(12)11.28.413.8صربيا 

20013,1161,4601,6563.31.35.05.13.26.813.19.716.1كرواتيا

20081,601704897x(7)x(8)x(9)0.50.50.61.51.71.4التفيا

1.91.22.48.66.010.6---20082,3001,0291,270ليتوانيا

2006400191208x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)1.81.22.5منتينيغرو

20082,3251,0691,256x(7)x(8)x(9)1.20.71.76.34.57.9مولدوفا

20072,8821,4091,47321.120.621.532.933.932.125.626.125.3هندوراس

جنوب و غرب آسيا

…………………………………افغانستان

46.641.651.424.024.223.8---20061286564الملديف

…………………………………الهند

200873,54637,95335,59354.238.870.92.53.21.612.214.99.2باكستان

200160,14230,35029,79251.045.456.61.81.71.920.521.619.5بنغالديش

200528015112912.913.112.539.339.638.413.412.815.1بوتان

200634,93917,84717,092x(10)x(11)x(12)x(10)x(11)x(12)31.127.835.2جمهورية ايران اإلسالمية

200811,7195,6436,0755.23.26.9x(10)x(11)x(12)20.921.320.5سري النكا

…………………………………نيبال

الدول العربية

20081,4587367228.84.113.72.62.32.838.539.537.5األراضي الفلسطينية المحتلة

20082,6991,3891,31010.75.515.84.94.85.011.112.010.3األردن

20052,6201,97164911.211.310.914.315.510.811.813.17.5اإلمارات العربية المتحدة

200136622614012.96.424.56.85.59.212.013.59.3البحرين

200616,2638,1088,15535.525.745.517.819.516.022.427.217.5الجزائر

…………………………………الجماهيرية العربية الليبية

20078,6174,2934,32418.19.327.611.911.012.833.735.631.6الجمهورية العربية السورية

…………………………………السودان

…………………………………العراق

20081,7941,1586367.15.610.337.340.830.06.67.06.0الكويت

…………………………………المغرب

200410,6786,4574,22122.215.632.513.614.512.215.417.412.3المملكة العربية السعودية

…………………………………اليمن

…………………………………تونس

…………………………………جيبوتي

20031,12172239926.617.741.321.324.815.712.413.99.8عمان

20077335891448.47.412.317.518.712.510.211.26.5قطر

24.126.921.5---20072,2991,0931,20721.517.425.2لبنان

…………………………………مصر

…………………………………موريتانيا

شرق آسيا و المحيط الهادىء

20063401601816.23.19.010.710.111.322.522.922.2 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 

21.320.522.0---20085,2002,3972,8026.43.19.3 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

………………………………… الو ج.د.ش

7.77.38.0------200814,1426,9227,220استراليا

…………………………………الصين

200436,81518,25818,5572.42.32.415.917.814.018.117.518.8الفيليبين
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 المرحلة األولى 
 من التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

 المرحلة الثانية 
 من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

  التعليم ما بعد 
 الثانوي غير العالي 

(إسكد 4)

 التعليم العالي 
المنطقةغير محدد(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليمإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

سلوفاكيا---13.214.811.8...18.011.324.067.673.062.8

سلوفينيا---20.118.621.6...19.414.424.055.763.348.5

صربيا ...14.816.013.8...22.119.524.547.754.841.3

كرواتيا13.915.212.80.50.50.5...18.715.621.345.454.537.4

التفيا---15.818.113.852.455.949.45.84.86.724.019.028.2

ليتوانيا---11.211.411.030.036.524.722.021.122.826.423.828.4

منتينيغرو---20.717.523.658.264.652.63.11.64.516.115.116.9

مولدوفا---18.317.019.443.350.736.915.312.317.915.614.816.4

هندوراس3.83.83.88.77.39.93.12.93.34.24.83.70.50.70.3

جنوب و غرب آسيا

افغانستان………………………………………

الملديف16.218.913.51.92.51.34.34.93.83.03.92.14.14.04.2

الهند………………………………………

باكستان---6.08.43.4---8.612.05.016.622.89.9

بنغالديش---4.24.93.5---9.610.58.712.915.99.9

بوتان---15.815.117.75.65.75.14.14.43.08.99.28.1

جمهورية ايران اإلسالمية23.925.022.525.826.624.80.60.50.715.717.014.12.93.12.7

44.646.742.8x(13)x(14)x(15)15.415.615.213.913.114.6---سري النكا

نيبال………………………………………

الدول العربية

األراضي الفلسطينية المحتلة---19.422.616.2...17.317.517.113.313.912.8

األردن---32.335.429.214.214.014.311.09.212.815.919.112.7

اإلمارات العربية المتحدة15.617.111.024.523.228.74.64.26.118.015.725.10.00.00.0

18.723.011.038.440.934.0x(16)x(17)x(18)11.210.811.90.00.00.0البحرين

16.518.714.27.68.66.6x(16)x(17)x(18)x(16)x(17)x(18)0.20.40.1الجزائر

الجماهيرية العربية الليبية………………………………………

الجمهورية العربية السورية-12.213.510.88.69.57.76.97.76.15.67.73.42.95.7

السودان………………………………………

العراق………………………………………

الكويت---22.422.721.513.413.014.04.94.16.58.36.711.6

المغرب………………………………………

المملكة العربية السعودية---14.617.110.714.715.912.84.64.64.614.915.014.8

اليمن………………………………………

تونس………………………………………

جيبوتي………………………………………

عمان10.413.15.814.415.213.25.15.25.09.39.78.50.50.40.8

قطر...14.615.99.419.519.220.94.74.55.425.123.232.9

لبنان15.316.514.20.30.30.2...21.322.120.617.516.818.2

مصر………………………………………

موريتانيا………………………………………

شرق آسيا و المحيط الهادىء

 الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة 24.925.824.021.422.919.91.71.51.912.613.611.60.00.00.0

 الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ---17.019.015.332.732.233.26.87.26.515.717.913.8

 الو ج.د.ش………………………………………

استراليا---22.219.624.830.737.224.43.53.23.935.832.738.9

الصين………………………………………

12.512.612.423.824.323.4x(22)x(23)x(24)27.325.529.0---الفيليبين
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المنطقة

ية
جع

مر
ة ال

سن
 السكان ال

 (25 سنة وما فوق) 
(000)

 التعليم االبتدائي دون إتمام التعليم االبتدائيبدون تعليم
(إسكد 1)

إناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثالبلد أو اإلقليم
123456789101112

الجدول ١٦ التحصيل التعلمي لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم ٢٥ سنة وما فوق / آخر سنة متاحة

200293,87145,09448,777x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)x(13)x(14)x(15)اليابان

2007121,09059,59661,49410.96.315.417.416.218.431.331.431.3اندونيسيا

…………………………………بابوا غينيا الجديدة

…………………………………باالو

…………………………………بروناي دار السالم

200640,65019,53521,1156.13.98.142.340.044.318.919.818.0تايالند

…………………………………توفالو

…………………………………توكيالو

20064422221.41.31.4x(10)x(11)x(12)28.927.630.2تونغا

…………………………………تيمور الشرقية

…………………………………جزر سليمان

…………………………………جزر كوك

…………………………………جزر مارشال

…………………………………جمهورية فانواتو

200531,63515,26616,3696.22.79.50.70.41.012.69.415.5جمهورية كوريا

…………………………………جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

20017237351.01.30.62.62.52.832.834.730.7ساموا

20083,1921,5841,609x(7)x(8)x(9)20.816.824.44.34.34.3سنغافورة

…………………………………فيتنام

20074062022040.00.00.016.516.716.321.622.520.6فيجي

20075,8652,6943,17126.815.236.638.638.139.118.923.914.7كمبوديا

…………………………………كيريباتي

35.938.732.9---200512,6836,4166,26717.611.424.2ماليزيا

…………………………………ميانمار

…………………………………ميكرونيزيا

…………………………………ناورو

…………………………………نيوزيلندا

…………………………………نيوي

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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 المرحلة األولى 
 من التعليم الثانوي 

(إسكد 2)

 المرحلة الثانية 
 من التعليم الثانوي 

(إسكد 3)

  التعليم ما بعد 
 الثانوي غير العالي 

(إسكد 4)

 التعليم العالي 
المنطقةغير محدد(إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليمإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناثإناثذكورذكور وإناث
131415161718192021222324252627

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

اليابان---30.033.826.4...26.124.227.943.942.145.7

اندونيسيا---14.415.513.318.922.515.42.62.52.84.55.53.5

بابوا غينيا الجديدة………………………………………

باالو………………………………………

بروناي دار السالم………………………………………

تايالند12.812.413.20.50.60.5---9.711.77.99.611.48.0

توفالو………………………………………

توكيالو………………………………………

46.145.846.311.211.211.2x(22)x(23)x(24)12.113.610.60.40.50.3تونغا

تيمور الشرقية………………………………………

جزر سليمان………………………………………

جزر كوك………………………………………

جزر مارشال………………………………………

جمهورية فانواتو………………………………………

جمهورية كوريا---31.638.625.2...11.210.312.137.738.736.8

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية………………………………………

x(10)x(11)x(12)49.746.353.48.59.37.63.94.43.31.51.51.5ساموا

سنغافورة---11.812.910.722.821.124.318.620.616.821.824.319.5

فيتنام………………………………………

فيجي20.120.020.222.521.323.63.53.73.211.813.010.64.12.75.6

كمبوديا8.712.35.84.67.22.40.40.60.21.52.20.80.50.50.5

كيريباتي………………………………………

ماليزيا---5.15.44.8---18.921.216.522.523.421.5

ميانمار………………………………………

ميكرونيزيا………………………………………

ناورو………………………………………

نيوزيلندا………………………………………

نيوي………………………………………
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البلد أو اإلقليم

طريقة الدراسةنوع المؤسسة حسب مستوى إسكد

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
(إسكد 2)

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
(إسكد 3)

 التعليم االبتدائي و الثانوي 
(إسكد 3-1)

حكومية
خاصة معتمدة 

حكوميةخاصة مستقلةعلى الدولة
خاصة معتمدة 

حكوميةخاصة مستقلةعلى الدولة
خاصة معتمدة 

دوام جزئيدوام كاملخاصة مستقلةعلى الدولة
1234567891011

الجدول ١٧
 التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / 

توزيع التالميذ المقيدون حسب المؤسسة التعليمية / ٢٠٠٨

دول برنامج المؤشرات العالمية

 -1- 1100.0- 15.7- 124.9- 169.3- 13.6- 118.9- 177.4- 13.7- 118.6- 177.8-األرجنتين

 . 100.0 11.1 . 88.9 20.7 . 79.3 32.9 . 67.1األردن

 0.1 99.9 1.1 . 98.9 0.4 . 99.6 0.6 . 99.4اإلتحاد الروسي

 ... ... 14.0 . 86.0 9.7 . 90.3 11.6 . 88.4البرازيل

 x(2) 92.9 7.1 x(5) 89.9 10.1 x(8) 97.8 2.2 6.2 93.8الصين

 .1- 1100.0- 121.8- .1- 178.2- 119.9- .1- 180.1- 18.0- .1- 192.0-الفيليبين

 -1- 1100.0- ... ... ... ... ... ... ... ... ...الهند

 . 100.0 51.4 . 48.6 37.2 . 62.8 16.1 . 83.9اندونيسيا

 .1- 1100.0- 110.9- .1- 189.1- 112.1- .1- 187.9- 114.1- .1- 185.9-أوروغواي

 .2- 2100.0- 220.1- 27.5- 272.4- 27.5- 211.1- 281.4- 26.1- 210.2- 283.8-باراغواي

 . 100.0 19.3 5.4 75.2 18.4 5.6 76.0 16.1 4.1 79.9بيرو

 x(2) +187.3 +112.7 x(5) +179.1 +120.9 x(8) 81.9 18.1 118.4+ 181.6+تايالند

 . 100.0 7.6 . 92.4 1.7 . 98.3 1.6 . 98.4تونس

 . 100.0 2.2 . 97.8 5.8 . 94.2 11.7 . 88.3جامايكا

 - 100.0 ... ... ... - - 100.0 - - 100.0سري النكا

 .1- 1100.0- 16.9- 149.9- 143.2- 16.1- 143.4- 150.5- 16.2- 148.6- 145.2-شيلي

 .1- 1100.0- 13.7- .1- 196.3- 13.9- .1- 196.1- 11.0- .1- 199.0-ماليزيا

 .x(4) x(5) x(6) -1100.0 -1 23.1- 20.6- 296.3- 17.2- 10.5- 192.3-مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

 8.1 91.9 10.1 12.1 77.8 3.1 29.0 67.9 3.5 27.9 68.6اسبانيا

 21.1 78.9 0.2 22.9 76.9 . 33.8 66.2 . 30.3 69.7استراليا

 .1- 1100.0- 113.5- 15.2- 181.2- 15.5- 16.5- 188.0- 18.5- 12.6- 188.9-البرتغال

 - 100.0 . 13.9 86.1 . 5.8 94.2 . 1.3 98.7الجمهورية التشيكية

 13.3- 196.7- 10.1- 12.6- 197.3- 10.4- 123.4- 176.2- -1- 112.1- 187.9-الدنمارك

 8.4 91.6 - 12.8 87.2 - 9.5 90.5 - 7.3 92.7السويد

 x(2) 91.5 8.5 x(5) 91.1 8.9 x(8) 99.7 0.3 3.6 96.4المانيا

 4.8 95.2 . 19.3 80.7 . 8.7 91.3 . 7.9 92.1المجر

 . 100.0 19.2 . 80.8 13.6 . 86.4 8.2 . 91.8المكسيك

 2.4 97.6 4.7 39.1 56.2 4.6 11.4 84.0 4.9 0.1 95.0المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

 x(2) 96.9 3.1 x(5) 90.6 9.4 x(8) 98.9 1.1 2.2 97.8النرويج

 ... ... x(2) 91.5 8.5 x(5) 89.4 10.6 x(8) 5.4 94.6النمسا

 . 100.0 8.6 . 91.4 8.9 . 91.1 9.7 . 90.3الواليات المتحدة األميركية

 1.3 98.7 30.8 . 69.2 7.1 . 92.9 1.0 . 99.0اليابان

 12.4- 197.9- 15.2- .1- 195.3- 15.1- .1- 194.9- 17.2- .1- 192.8-اليونان

 10.1- 199.9- 11.4- .1- 198.6- -1- .1- 1100.0- 10.9- .1- 199.1-إيرلندا
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البلد أو اإلقليم

طريقة الدراسةنوع المؤسسة حسب مستوى إسكد

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
(إسكد 2)

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
(إسكد 3)

 التعليم االبتدائي و الثانوي 
(إسكد 3-1)

حكومية
خاصة معتمدة 

حكوميةخاصة مستقلةعلى الدولة
خاصة معتمدة 

حكوميةخاصة مستقلةعلى الدولة
خاصة معتمدة 

دوام جزئيدوام كاملخاصة مستقلةعلى الدولة
1234567891011

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 10.0 90.0 0.5 11.8 87.8 - 0.9 99.1 - 1.8 98.2إيسلندا

 10.8- 199.2- 14.8- 11.0- 194.3- 13.8- .1- 196.2- 16.9- .1- 193.1-إيطاليا

 20.7 79.3 . 56.6 43.4 . 60.1 39.9 . 54.1 45.9بلجيكا

 14.6- 195.4- 18.9- 10.9- 190.2- 12.2- 10.8- 197.0- 11.5- 10.6- 198.0-بولندا

 ... ... x(1) . x(3) 97.1 . 2.9 2.1 . 97.9تركيا

 ... ... . 46.5 53.5 . 18.5 81.5 1.3 . 98.7جمهورية كوريا

 1.1 98.9 - 12.8 87.2 - 6.3 93.7 - 5.5 94.5سلوفاكيا

 0.2 99.8 4.1 2.8 93.2 4.9 2.7 92.3 2.9 1.3 95.8سويسرا

 ... ... 1.0 30.3 68.7 0.3 21.5 78.2 0.5 14.4 85.0فرنسا

 . 100.0 . 13.9 86.1 . 4.3 95.7 . 1.4 98.6فنلندا

 .x(2) -294.2 -25.8 x(5) -294.2 -25.8 x(8) -2100.0 -2 25.8- 294.2-كندا

 0.1 99.9 8.5 7.3 84.2 8.4 11.2 80.4 7.3 0.5 92.2لكسمبرغ

 9.1 90.9 6.7 17.1 76.2 5.1 12.0 83.0 2.2 10.2 87.6نيوزيلندا

 0.9 99.1 ... … ... ... … ... ... … ...هولندا

دول أخرى

 3.9 96.1 3.0 . 97.0 2.2 . 97.8 3.0 . 97.0استونيا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...البانيا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...البوسنة والهرسك

 . 100.0 . . 100.0 . . 100.0 . . 100.0إسرائيل

 2.4 97.6 2.8 . 97.2 3.1 . 96.9 0.6 . 99.4بلغاريا

 0.2 99.8 0.8 0.3 98.9 . . 100.0 . . 100.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 3.1 96.9 2.2 . 97.8 0.2 . 99.8 0.3 . 99.7رومانيا

 5.7 94.3 0.5 3.3 96.2 - 0.1 99.9 - 0.2 99.8سلوفينيا

 0.8 99.2 15.5 . 84.5 15.7 . 84.3 7.0 . 93.0قبرص

 13.0- 197.0- 13.1- .1- 196.9- 10.3- .1- 199.7- 10.2- .1- 199.8-كرواتيا

 4.4 95.6 1.7 . 98.3 0.9 . 99.1 1.1 . 98.9التفيا

 2.3 97.7 0.6 . 99.4 0.8 . 99.2 0.6 . 99.4ليتوانيا

 - 100.0 0.3 1.4 98.3 7.1 - 92.9 3.9 - 96.1ليختنشتاين

 12.6- 197.4- 10.5- 15.9- 193.6- 17.6- 130.0- 162.5- 16.7- 120.0- 173.2-مالطة

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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البلد أو اإلقليم

طريقة الدراسةنوع املؤسسة حسب مستوى إسكد

 التعليم العالي 
(إسكد 5ب)

 التعليم العالي 
(إسكد 5أ و6)

 مجموع التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

 التعليم العالي 
(إسكد 5ب)

 التعليم العالي 
(إسكد 5أ و6)

حكومية
خاصة معتمدة 

على الدولة
 خاصة 

حكوميةمستقلة
خاصة معتمدة 

على الدولة
 خاصة 

حكوميةمستقلة
خاصة معتمدة 

على الدولة
 خاصة 

دوام جزئيدوام كاملدوام جزئيدوام كاملمستقلة
12345678910111213

الجدول ١٨
 التعليم العالي / إسكد ٥ و٦ / 

توزيع الطالب المقيدون حسب المؤسسة التعليمية / ٢٠٠٨

دول برنامج المؤشرات العالمية

 147.9- 152.1- 16.4- 193.6- 120.5- 15.5- 174.0- 119.4- .1- 180.6- 123.0- 118.0- 159.0-األرجنتين

 . 100.0 . 100.0 28.6 . 71.4 25.9 . 74.1 50.6 . 49.4األردن

 f52.6 f47.4 28.2 71.8 14.2 . 85.8 16.5 . 83.5 5.0 . 95.0اإلتحاد الروسي

 ... ... ... ... 71.9 . 28.1 70.7 . 29.3 83.1 . 16.9البرازيل

 22.7 77.3 27.6 72.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ...الصين

 .2- 2100.0- .2- 2100.0- 265.8- .2- 234.2- 266.5- .2- 233.5- 259.2- .2- 240.8-الفيليبين

 -1- 1100.0- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...الهند

 . 100.0 . 100.0 67.7 . 32.3 69.6 . 30.4 60.0 . 40.0اندونيسيا

 .1- 1100.0- .1- 1100.0- 111.5- .1- 188.5- 112.3- .1- 187.7- 13.3- .1- 196.7-أوروغواي

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...باراغواي

 ... ... . 100.0 ... ... ... ... ... ... 63.5 0.7 35.7بيرو

 ... ... ... ... 117.5+ .1+ 182.5+ 114.4+ .1+ 185.6+ 135.1+ .1+ 164.9+تايالند

 . x(4) . x(6) 98.3 . 1.7 98.3 . 1.7 100.0 . 100.0تونس

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … . …جامايكا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...سري النكا

 .1- 1100.0- .1- 1100.0- 161.8- 114.8- 123.4- 142.9- 122.9- 134.3- 189.9- 12.8- 17.3-شيلي

 17.9- 192.1- 13.7- 196.3- 136.1- .1- 163.9- 132.2- .1- 167.8- 141.2- .1- 158.8-ماليزيا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

 12.2 87.8 3.3 96.7 12.0 2.0 85.9 13.1 - 86.9 5.6 15.1 79.3اسبانيا

 30.5 69.5 52.2 47.8 4.7 0.3 95.0 3.4 - 96.6 11.7 2.0 86.2استراليا

 -1- 1100.0- -1- 1100.0- 124.9- .1- 175.1- 125.0- .1- 175.0- 119.8- .1- 180.2-البرتغال

 3.1 96.9 8.3 91.7 10.9 2.6 86.6 11.7 . 88.4 2.4 31.7 65.9الجمهورية التشيكية

 17.5- 192.5- 135.4- 164.6- 10.1- 12.1- 197.8- -1- 12.2- 197.8- 10.6- 11.5- 197.9-الدنمارك

 52.1 47.9 8.0 92.0 . 8.6 91.4 . 6.7 93.3 . 40.3 59.7السويد

 ... ... x(2) 91.5 8.5 x(5) 91.1 8.9 x(8) 99.7 0.3 3.6 96.4المانيا

 143.2- 156.8- 4.8 95.2 . 19.3 80.7 . 8.7 91.3 . 7.9 92.1المجر

 . 100.0 . 100.0 33.3 . 66.7 34.3 . 65.7 4.6 . 95.4المكسيك

 24.9 75.1 75.2 24.8 - 100.0 . - 100.0 . - 100.0 .المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

 29.0 71.0 39.6 60.4 - 14.0 86.0 - 13.6 86.4 - 55.0 45.0النرويج

 ... ... ... ... - 15.9 84.1 - 14.6 85.4 - 34.9 65.1النمسا

 33.1 66.9 54.6 45.4 26.1 . 73.9 28.3 . 71.7 18.9 . 81.1الواليات المتحدة األميركية

 9.7 90.3 3.2 96.8 79.2 . 20.8 75.4 . 24.6 92.7 . 7.3اليابان

 .1- 1100.0- 12.4- 197.9- 15.2- .1- 195.3- 15.1- .1- 194.9- 17.2- .1- 192.8-اليونان

 119.7- 180.3- 129.3- 170.7- 18.5- .1- 191.5- 19.1- .1- 190.9- 17.1- .1- 192.9-إيرلندا
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البلد أو اإلقليم

طريقة الدراسةنوع المؤسسة حسب مستوى إسكد

 التعليم العالي 
(إسكد 5ب)

 التعليم العالي 
(إسكد 5أ و6)

 مجموع التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

 التعليم العالي 
(إسكد 5ب)

 التعليم العالي 
(إسكد 5أ و6)

حكومية
خاصة معتمدة 

على الدولة
 خاصة 

حكوميةمستقلة
خاصة معتمدة 

على الدولة
 خاصة 

حكوميةمستقلة
خاصة معتمدة 

على الدولة
 خاصة 

دوام جزئيدوام كاملدوام جزئيدوام كاملمستقلة
12345678910111213

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

 123.9- 176.1- 10.0 90.0 0.5 11.8 87.8 - 0.9 99.1 - 1.8 98.2إيسلندا

 -1- 1100.0- -1- 1100.0- 17.7- .1- 192.3- 17.7- .1- 192.3- 112.2- .1- 187.8-إيطاليا

 13.3 86.7 35.6 64.4 . 56.5 43.5 . 57.4 42.6 . 55.6 44.4بلجيكا

 146.7- 153.3- .1- 1100.0- 132.2- -1- 167.8- 132.3- .1- 167.7- 121.7- -1- 178.3-بولندا

 - 100.0 - 100.0 5.5 . 94.5 6.5 . 93.5 3.2 . 96.8تركيا

 - 100.0 - 100.0 80.2 . 19.8 75.1 24.9 96.5 . 3.5جمهورية كوريا

 39.3 60.7 18.7 81.3 10.5 0.2 89.3 10.6 - 89.4 - 18.3 81.7سلوفاكيا

 10.0 90.0 75.5 24.5 7.1 10.2 82.6 1.6 3.7 94.7 28.1 35.2 36.7سويسرا

 ... ... … … 1.0 30.3 68.7 0.3 21.5 78.2 0.5 14.4 85.0فرنسا

 144.4- 155.6- . 100.0 . 13.9 86.1 . 4.3 95.7 . 1.4 98.6فنلندا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...كندا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...لكسمبرغ

 39.8 60.2 61.5 38.5 2.4 9.6 87.9 0.5 2.3 97.2 7.7 29.2 63.0نيوزيلندا

 14.9 85.1 - - ... . ... ... . ... ... . ...هولندا

دول أخرى

 12.6 87.4 9.3 90.7 21.6 62.5 15.8 13.7 86.2 0.1 37.3 15.9 46.8استونيا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...البانيا

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...البوسنة والهرسك

 18.4 81.6 . 100.0 9.9 76.3 13.8 12.0 78.7 9.3 . 64.8 35.2إسرائيل

 32.3 67.7 48.6 51.4 20.8 . 79.2 15.7 . 84.3 67.1 . 32.9بلغاريا

 14.9 85.1 48.6 51.4 18.1 . 81.9 18.6 . 81.4 2.4 . 97.6جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 35.9 64.1 31.6 68.4 38.6 . 61.4 38.6 . 61.4 4.0 . 96.0رومانيا

 24.2 75.8 50.0 50.0 6.9 4.6 88.5 2.3 4.2 93.4 14.8 5.1 80.1سلوفينيا

 8.9 91.1 16.7 83.3 69.7 . 30.3 56.0 . 44.0 86.0 . 14.0قبرص

 120.9- 179.1- 145.3- 154.7- 15.1- .1- 194.9- 10.1- .1- 199.9- 116.6- .1- 183.4-كرواتيا

 38.8 61.2 65.2 34.8 31.9 63.2 4.9 29.3 70.7 - 44.9 25.3 29.8التفيا

 42.1 57.9 55.5 44.5 11.5 . 88.5 4.9 . 95.1 27.4 . 72.6ليتوانيا

 31.0 69.0 - - 9.9 90.1 - 9.9 90.1 - - - -ليختنشتاين

 117.9- 182.1- 155.1- 144.9- -1- -1- 1100.0- -1- -1- 1100.0- -1- -1- 1100.0-مالطة

بيانات تشمل إسكد 5أ فقط.  f

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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البلد أو اإلقليم
 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2) التعليم االبتدائي (إسكد 1)

البرامج العامة

حكومية
خاصة معتمدة 

خاصة مستقلةعلى الدولة
مجموع الحكومية 

حكوميةوالخاصة
خاصة معتمدة 

خاصة مستقلةعلى الدولة
مجموع الحكومية 

والخاصة
12345678

الجدول ١٩
 التعليم اإلبتدائي والمرحلة األولى من التعليم الثانوي / إسكد ١ و٢ / 

متوسط كثافة الفصل حسب نوع المؤسسة / ٢٠٠٨

دول برنامج المؤشرات العالمية

128.5-126.3-129.5-128.3-126.6-124.0-129.5-126.1-األرجنتين

26.7.26.226.531.3.28.830.7األردن

118.0-19.6-.1-118.1-115.5-110.2-.1-115.5-اإلتحاد الروسي

27.1.17.825.530.5.25.029.8البرازيل

36.641.8x(2)36.855.551.6x(6)55.2الصين

151.6-146.5-.1-153.1-137.7-128.1-.1-138.7-الفيليبين

........................الهند

27.4.22.826.637.7.33.135.9اندونيسيا

129.2-124.7-.1-130.2-…....1-126.3-أوروغواي

223.1-220.3-225.4-223.1-217.7-215.9-221.7-217.4-باراغواي

15.023.314.715.228.829.820.327.0بيرو

129.5x(2)+121.0+133.7+138.8x(6)+134.3+119.7+تايالند

22.5.22.522.530.6.19.230.3تونس

........................جامايكا

…......27.4…......25.3سري النكا

130.9-124.5-133.2-130.3-131.5-123.9-134.0-130.7-شيلي

.......1-119.2-…....1-129.0-ماليزيا

43.341.433.442.439.939.029.839.2مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

19.724.324.821.023.626.324.924.4اسبانيا

23.525.0.24.022.624.6.23.3استراليا

122.3-123.1-123.8-122.2-119.7-120.7-124.0-119.5-البرتغال

20.016.2.19.922.520.3.22.5الجمهورية التشيكية

119.9-.1-118.5-120.2-119.5-.1-116.5-120.0-الدنمارك

........................السويد

21.922.4x(2)21.924.725.5x(6)24.7المانيا

21.419.3.21.222.821.3.22.6المجر

19.7.20.719.829.1.24.928.7المكسيك

25.725.713.524.621.321.311.220.4المملكة المتحدة 

........................النرويج

23.4-19.323.324.0-19.320.6النمسا

23.8.19.323.323.2.19.122.8الواليات المتحدة األميركية

28.0.32.828.133.0.35.533.2اليابان

121.6-123.6-.1-121.5-117.0-120.9-.1-116.8-اليونان

…....1-120.3-…....1-124.5-إيرلندا
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البلد أو اإلقليم
 المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2) التعليم االبتدائي (إسكد 1)

البرامج العامة

حكومية
خاصة معتمدة 

خاصة مستقلةعلى الدولة
مجموع الحكومية 

حكوميةوالخاصة
خاصة معتمدة 

خاصة مستقلةعلى الدولة
مجموع الحكومية 

والخاصة
12345678

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

19.7-17.919.813.0-18.014.4إيسلندا

............…....18.6إيطاليا

........................بلجيكا

124.3-116.0-125.5-124.6-119.6-112.0-111.8-119.9-بولندا

27.3.18.027.0x(1).x(3)x(4)تركيا

29.9.30.930.035.534.4.35.3جمهورية كوريا

22.0-19.322.021.1-19.418.3سلوفاكيا

…......18.9…......19.5سويسرا

22.723.1x(2)22.724.125.313.324.3فرنسا

19.818.4.19.820.021.7.20.1فنلندا

........................كندا

15.620.118.015.719.520.921.619.8لكسمبرغ

........................نيوزيلندا

.................22.4هولندا

دول أخرى

18.4.15.118.321.6.15.621.4استونيا

........................البانيا

........................البوسنة والهرسك

32.5..27.632.5..27.6إسرائيل

20.3.10.820.221.8.11.421.7بلغاريا

21.5..20.321.5..20.3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

15.4.13.515.419.9.14.019.9رومانيا

20.4-18.520.423.5-18.517.0سلوفينيا

19.0.18.119.022.5.20.122.1قبرص

122.2-112.6-.1-122.2-119.5-111.6-.1-119.5-كرواتيا

15.5.8.715.317.3.9.017.1التفيا

14.6.10.914.520.8.18.720.8ليتوانيا

15.7..15.115.7..15.1ليختنشتاين

122.1-120.4-124.4-121.3-122.4-130.7-125.3-121.2-مالطة

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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البلد أو اإلقليم
 مجموع العمر

 األعمار 
11-9

 مجموع 
 األعمار 
14-12

 مدة الدورة 
 الواحدة 

(بالدقائق) 91011121314
123456789

الجدول ٢٠
 الوقت المخصص (عدد الساعات في السنة) لتعليم التالميذ (٩ إلى ١٤ سنة)

((WEI) دول برنامج المؤشرات العالمية) في المؤسسات الحكومية حسب العمر / ٢٠٠٨

دول برنامج المؤشرات العالمية

1120-12688-12160-1896-1896-1896-1720-1720-1720-األرجنتين

1080111411481215121512493341367945األردن

………………………اإلتحاد الروسي

8008008008008008002400240060البرازيل

………………………الصين

1067106710671467146714673200440040الفيليبين

………………………الهند

4576356356357257251727208532اندونيسيا

240-22736-22220-2912-2912-2912-2740-2740-2740-أوروغواي

140-13198-12380-11066-11066-11066-1793-1793-1793-باراغواي

9009009001050105010502700315045بيرو

150+3600-13000+3000-12400+1200-11000+1200-11000+1200-11000+1000-1800+1000-1800+1000-1800+تايالند

8009609929929929922752297660تونس

9509509509509509502850285040جامايكا

324840…10831083108310831083…سري النكا

………………………شيلي

140-13690-12891-11230-11230-11230-1964-1964-1964-ماليزيا

1145114511451019101910193435305645مصر

البلد أو اإلقليم
عدد أسابيع التدريس فى السنةعدد ساعات التدريس فى السنة

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

المرحلة األولى من التعليم 
الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية من التعليم 
 الثانوي (إسكد 3) 

البرامج العامة
 التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
المرحلة األولى من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية من التعليم 
 الثانوي (إسكد 3) 

البرامج العامة
123456

دول برنامج المؤشرات العالمية

 136- 136- 136- 11368- 11368- 1680-األرجنتين

 42 42 42 792 792 792األردن

 135- 135- 134- 1845- 1845- 1656-اإلتحاد الروسي

 … … … … … …البرازيل

 ... ... ... ... ... ...الصين

 40 40 40 1182 1182 1182الفيليبين

 ... ... ... ... ... ...الهند

 44 44 44 738 738 1260اندونيسيا

 236- 236- 237- 2427- 2427- 2660-أوروغواي

 139- 139- 139- 1940- 1837- 1752-باراغواي

 40 40 40 695 695 869بيرو

 140+ 140+ 140+ 11110+ 1925+ 1740+تايالند

 30 30 32 493 493 662تونس

 38 38 38 950 950 950جامايكا

 41 41 41 1218 1218 1056سري النكا

 140- 140- 140- 1860- 1860- 1860-شيلي

 142- 142- 142- 1650- 1650- 1650-ماليزيا

 234- 234- 234- 2567- 2662- 2756-مصر

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.

التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد١ و٢ و٣ / تنظيم وقت المعلمين في المؤسسات الحكومية / ٢٠٠٨الجدول ٢١
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البلد أو اإلقليم
عدد أسابيع التدريس فى السنةعدد ساعات التدريس فى السنة

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

المرحلة األولى من التعليم 
الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية من التعليم 
 الثانوي (إسكد 3) 

البرامج العامة
 التعليم االبتدائي 

(إسكد 1)
المرحلة األولى من التعليم 

الثانوي (إسكد 2)

المرحلة الثانية من التعليم 
 الثانوي (إسكد 3) 

البرامج العامة
123456

التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد١ و٢ و٣ / تنظيم وقت المعلمين في المؤسسات الحكومية / ٢٠٠٨الجدول ٢١

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

دول منظمة التعاون والتنمية

 136- 137- 137- 1693- 1713- 1880-اسبانيا

 140- 140- 140- 1813- 1815- 1877-استراليا

 138- 138- 138- 1855- 1855- 1855-اسكتلندا

 137- 137- 137- 1684- 1752- 1855-البرتغال

 140- 140- 140- 1608- 1637- 1849-الجمهورية التشيكية

 142- 142- 142- 1364- 1648- 1648-الدنمارك

 ... ... ... ... ... ...السويد

 140- 140- 140- 1714- 1758- 1806-المانيا

 137- 137- 137- 1555- 1555- 1583-المجر

 136- 142- 142- 1843- 11047- 1800-المكسيك

 138- 138- 138- ... ... ...المملكة المتحدة

 138- 138- 138- 1523- 1654- 1741-النرويج

 138- 138- 138- 1589- 1607- 1774-النمسا

 136- 136- 136- 11080- 11080- 11080-الواليات المتحدة األميركية

 140- 140- 140- 1498- 1600- 1705-اليابان

 138- 138- 140- 1544- 1559- 1751-اليونان

 133- 133- 137- 1735- 1735- 1946-إيرلندا

 135- 136- 136- 1560- 1671- 1671-إيسلندا

 138- 138- 138- 1601- 1601- 1735-إيطاليا

 137- 137- 137- 1603- 1662- 1724-بلجيكا (القسم الفرنسي)

 137- 137- 137- 1645- 1691- 1806-بلجيكا (القسم الفلمنكي) 

 ... ... ... ... ... ...بولندا

 x(1) -1567 -138 x(4) -138 1639-تركيا

 137- 137- 137- 1480- 1545- 1755-جمهورية كوريا

 ... ... ... ... ... ...سلوفاكيا

 ... ... ... ... ... ...سويسرا

 135- 135- 135- 1618- 1632- 1914-فرنسا

 138- 138- 138- 1550- 1592- 1677-فنلندا

 ... ... ... ... ... ...كندا

 136- 136- 136- 1642- 1642- 1774-لكسمبرغ

 138- 139- 139- 1950- 1968- 1985-نيوزيلندا

 ... ... 140- ... ... 1930-هولندا

دول أخرى

 139- 139- 139- 1578- 1630- 1630-استونيا

 ... ... ... ... ... ...البانيا

 ... ... ... ... ... ...البوسنة والهرسك

 142- 142- 143- 1665- 1788- 11025-إسرائيل

 ... ... ... ... ... ...بلغاريا

 ... ... ... ... ... ...جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ... ... ... ... ... ...رومانيا

 140- 140- 140- 1626- 1682- 1682-سلوفينيا

 ... ... ... ... ... ...قبرص

 ... ... ... ... ... ...كرواتيا

 ... ... ... ... ... ...التفيا

 ... ... ... ... ... ...ليتوانيا

 ... ... ... ... ... ...ليختنشتاين

 ... ... ... ... ... ...مالطة

المصدر بالنسبة لدول منظمة التعاون و التنمية في المجال االقتصادي: Education at a Glance, OECD (الجدول د.4.1). للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلطالع عن المالحظة التقنية "و" في دليل القارئ.
الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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البلد أو اإلقليم

عمر المعلمين

المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)التعليم االبتدائي (إسكد 1)

49-3940-30<30غير محدد≥30-3940-4950-5960<30
123456789

التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / توزيع المعلمين حسب العمر / ٢٠٠٨الجدول ٢٢

دول برنامج المؤشرات العالمية

 130.0- 135.0- 116.2- -1- 13.1- 112.8- 128.0- 141.6- 114.4-األرجنتين

 … … … … … … … … …األردن

 … … … … … … … … …اإلتحاد الروسي

 31.4 33.6 19.4 - 1.6 11.5 31.9 35.4 19.6البرازيل

 … … … … … … … … …الصين

 128.3- 135.9- 113.5- -1- 116.0- 127.5- 124.8- 124.1- 17.6-الفيليبين

 … … … … … … … … …الهند

 27.0 28.7 35.6 - 0.6 20.0 33.9 32.4 13.1اندونيسيا

 … … … … … … … … …أوروغواي

 … … … … … … … … …باراغواي

 … … … … … … … … …بيرو

 … … … … … … … … …تايالند

 … … … … … … … … …تونس

 - - - - 5.7 28.7 18.0 30.9 16.7جامايكا

 36.0 33.1 10.0 - 0.1 17.9 41.7 30.7 9.6سري النكا

 125.3- 121.6- 113.4- .1- 110.6- 129.1- 125.3- 121.6- 113.4-شيلي

 -1- -1- -1- -1- 10.1- 114.4- 129.6- 139.9- 116.0-ماليزيا

 144.9- 138.9- 11.0- 18.2- -1- 112.2- 146.4- 131.6- 11.6-مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

 34.6 30.2 7.4 - 4.0 27.4 29.1 25.3 14.2اسبانيا

 … … … … … … … … …استراليا

g 133.2- 134.6- 110.2- -1- 12.2- 125.9- 129.1- 128.9- 113.8-البرتغال 

h ,g 39.0 26.3 10.9 - 3.3 35.6 33.3 18.5 9.2الجمهورية التشيكية 

 x(7) x(8) x(9) x(10) x(11) -1- -19.7 -128.5 -122.0الدنمارك

 24.9 29.8 9.1 - 15.0 33.8 22.9 23.2 5.1السويد

 23.4 20.7 3.6 0.2 8.5 41.7 21.3 22.3 6.1المانيا

 34.8 25.9 10.5 - 0.7 21.8 38.8 27.9 10.8المجر

 … … … … … … … … …المكسيك

 23.6 27.0 20.3 - 1.6 25.8 21.3 26.7 24.6المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

p 21.8 30.4 11.6 - 10.8 25.4 21.8 30.4 11.6النرويج 

 37.9 16.7 6.1 - 1.3 33.4 35.6 21.4 8.3النمسا

 23.0 27.3 18.7 - 5.8 25.7 24.1 25.3 19.0الواليات المتحدة األميركية

r 242.7- 230.4- 29.7- .2- 20.4- 222.3- 240.8- 226.4- 210.1-اليابان 

 141.7- 123.9- 15.5- -1- 10.8- 113.3- 142.3- 129.2- 114.4-اليونان

g 11.1- 14.8- 122.9- 122.9- 122.4- 126.0-إيرلندا x(13) x(14) x(15) 
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عمر المعلمين

البلد أو اإلقليم المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)

غير محدد≥5960-4950-3940-30<30غير محدد≥50-5960
101112131415161718

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

دول برنامج المؤشرات العالمية

األرجنتين -1- 15.3- 117.9- 132.4- 131.3- 113.0- -1- 14.0- 114.7-

األردن … … … … … … … … …

اإلتحاد الروسي … … … … … … … … …

البرازيل - 2.4 14.7 31.7 33.3 17.9 - 2.1 13.5

الصين … … … … … … … … …

الفيليبين -1- 13.5- 118.8- 128.2- 135.9- 113.5- -1- 13.5- 118.9-

الهند … … … … … … … … …

اندونيسيا - 3.5 14.1 31.2 37.0 14.3 - 1.0 7.8

أوروغواي … … … … … … … … …

باراغواي … … … … … … … … …

بيرو … … … … … … … … …

تايالند … … … … … … … … …

تونس … … … … … … … … …

جامايكا - 3.9 21.4 20.7 32.4 21.6 - - -

سري النكا - 0.1 21.7 37.3 32.8 8.1 - 0.1 20.8

شيلي .1- 1- 123.7- 128.8- 126.4- 113.7- .1- 110.6- 129.1-

ماليزيا -1- -1- 112.3- 135.0- 139.7- 113.0- -1- -1- -1-

مصر 12.8- -1- 124.0- 146.5- 125.9- 10.9- 14.9- -1- 110.3-

دول منظمة التعاون والتنمية

اسبانيا - 4.2 24.4 35.1 29.6 6.8 - 4.3 23.5

استراليا … … … … … … … … …

-119.5 -12.4 -1- -113.1 -136.8 -130.6 -117.2 -12.4 -1- g البرتغال

20.3 3.6 - 8.9 18.5 32.4 31.2 9.0 - h ,g الجمهورية التشيكية

الدنمارك … … … … … … -1- 18.0- 131.8-

السويد - 17.8 28.7 24.4 22.0 7.1 - 12.8 23.4

المانيا 0.2 8.1 38.3 28.7 22.3 2.4 0.2 8.6 43.6

المجر - 4.9 24.5 26.0 30.2 14.4 - 1.9 27.0

المكسيك … … … … … … … … …

المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية  0.1 5.3 26.6 26.0 25.2 16.9 - 3.2 26.0

25.4 10.8 - 5.1 19.7 24.9 33.8 16.5 - p النرويج

النمسا - 2.9 32.8 37.1 21.5 5.7 - 1.5 37.8

الواليات المتحدة األميركية - 8.1 26.4 23.2 26.1 16.2 - 6.4 24.7

-216.6 -20.6 -2. -29.0 -226.1 -236.9 -225.4 -22.6 -2. r اليابان

اليونان -1- 12.4- 127.4- 140.9- 123.9- 15.4- -1- 12.1- 126.7-

x(16) x(16) x(17) -112.9 -128.3 -124.1 -125.3 -15.6 -13.8 g إيرلندا
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البلد أو اإلقليم

عمر المعلمين

المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)التعليم االبتدائي (إسكد 1)

49-3940-30<30غير محدد≥30-3940-4950-5960<30
123456789

التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / توزيع المعلمين حسب العمر / ٢٠٠٨الجدول ٢٢

g إيسلنداx(7) x(8) x(9) x(10) x(11) - 12.1 29.0 28.2 

 123.5- 112.4- 10.9- 112.6- 15.9- 134.4- 130.8- 115.1- 11.2-إيطاليا

g 25.9 23.9 17.8 - 1.6 18.7 27.6 28.9 23.1بلجيكا 

 129.8- 136.6- 121.1- -1- 11.0- 110.2- 138.9- 133.3- 116.6-بولندا

 … … … … … … … … …تركيا

 40.9 29.0 16.0 - 1.6 16.7 24.0 34.7 23.1جمهورية كوريا

 22.3 21.9 17.9 - 3.3 22.2 23.1 34.4 17.0سلوفاكيا

p ,j 26.5 26.0 12.6 - 3.8 28.8 26.4 23.0 18.1سويسرا 

 22.8 32.2 12.1 - 0.5 19.4 28.5 35.8 15.8فرنسا

g 27.6 29.6 11.6 - 2.4 25.8 30.6 30.8 10.4فنلندا 

 … … … … … … … … …كندا

p 1.0 22.0 17.5 30.6 28.9لكسمبرغ - x(13) x(14) x(15) 

 24.1 21.4 12.1 3.4 9.1 26.5 25.2 22.7 13.1نيوزيلندا

i ,g 4.6 29.2 24.6 21.3 20.3هولندا - x(1) x(2) x(3) 

دول أخرى

 28.8 17.8 11.3 - 9.1 20.6 33.4 26.6 10.3استونيا

 … … … … … … … … …البانيا

 … … … … … … … … …البوسنة والهرسك

 30.5 31.1 10.0 - 2.3 18.3 25.4 35.7 18.2إسرائيل

 32.6 25.1 6.6 - 0.7 22.8 44.4 28.3 3.9بلغاريا

 31.3 22.1 14.5 - 4.7 20.3 35.1 28.8 11.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 17.1 25.7 22.7 - 1.8 29.2 20.5 29.2 19.4رومانيا

 33.3 27.7 10.5 1.1 0.3 15.5 40.1 32.1 11.0سلوفينيا

 32.7 31.6 16.7 - 0.3 2.5 9.4 52.8 34.9قبرص

 … … … … … … … … …كرواتيا

 31.2 23.5 9.6 . 10.8 24.9 31.2 23.5 9.6التفيا

 31.8 21.8 10.5 - 6.9 22.2 35.0 30.0 5.8ليتوانيا

 35.3 27.3 11.6 - 2.4 26.8 33.4 26.2 11.1ليختنشتاين

 … … … … … … … … …مالطة

تشمل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي التعليم ما بعد الثانوي غير العالي (أو جزء من التعليم ما بعد الثانوي غير العالي إليسلندا).  (g)

تشمل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي التعليم الثانوي التعليم العالي النوع باء.  (h)

يشمل التعليم االبتدائي التعليم ما قبل االبتدائي.  (i)

تشمل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي البرامج العامة فقط.  (j)

المؤسسات الحكومية فقط.  (p)

بيانات مراجعة: الرجاء اإلطالع عن المصدر بالنسبة لدول منظمة التعاون و التنمية في المجال االقتصادي Education at a Glance, OECD (الجدول د.7.1). للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلطالع عن المالحظة التقنية "و" في دليل القارئ.  (r)

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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عمر المعلمين

البلد أو اإلقليم المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (إسكد 3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي (إسكد 2)

غير محدد≥5960-4950-3940-30<30غير محدد≥50-5960
101112131415161718

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

23.5 7.2 - 7.0 17.5 29.3 31.8 14.3 - g إيسلندا

إيطاليا 118.6- 17.0- 135.2- 128.6- 19.6- 11.0- 110.4- 18.7- 144.1-

29.2 3.2 - 15.7 23.8 27.5 29.7 3.3 - g بلجيكا

بولندا -1- 13.7- 119.7- 126.3- 132.2- 118.1- -1- 11.0- 111.5-

تركيا … … … … … … … … …

جمهورية كوريا - 1.4 17.4 39.2 28.4 13.7 - 1.0 13.2

سلوفاكيا - 6.5 27.1 29.5 22.3 14.7 - 7.3 30.6

29.6 5.3 - 7.2 25.5 30.4 29.4 7.4 - p ,j سويسرا

فرنسا - 3.4 32.3 29.6 28.1 6.6 - 2.9 30.0

28.0 3.3 - 5.8 21.7 30.8 31.3 10.4 - g فنلندا

كندا … … … … … … … … …

x(16) x(17) - 20.0 25.4 25.8 25.9 2.9 - p لكسمبرغ

نيوزيلندا 30.3 7.6 20.6 17.9 15.3 8.4 6.7 9.3 26.3

x(4) x(5) x(6) 11.5 18.1 25.7 37.3 7.3 - i ,g هولندا

دول أخرى

استونيا - 17.7 27.6 28.5 17.5 8.7 - 15.8 26.2

البانيا … … … … … … … … …

البوسنة والهرسك … … … … … … … … …

إسرائيل 0.2 9.1 25.8 27.2 28.3 9.4 - 3.5 24.9

بلغاريا - 4.0 31.4 31.6 25.8 7.2 - 3.1 32.7

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة - 4.9 23.1 26.4 30.3 15.2 0.1 6.9 25.2

رومانيا - 5.1 27.4 21.8 27.7 18.1 - 6.6 28.0

سلوفينيا - 3.6 23.5 33.1 33.0 6.8 3.6 2.0 22.8

قبرص - 0.9 21.6 35.8 27.4 14.3 - 1.0 18.0

كرواتيا … … … … … … … … …

التفيا . 14.2 27.8 29.5 18.4 10.1 . 10.8 24.9

ليتوانيا - - - - - - - 10.8 25.0

ليختنشتاين - 3.9 29.4 31.4 23.5 11.8 - 1.8 24.0

مالطة … … … … … … … … …
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البلد أو اإلقليم

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
(إسكد 2)

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
 (إسكد 3) 

البرامج العامة

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

123456789

الجدول ٢٣
 التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / 

رواتب المعلمين السنوية في المؤسسات الحكومية بالدوالر األمريكي بمماثالت القوة الشرائية / ٢٠٠٨

دول برنامج المؤشرات العالمية

114,655-112,140-19,173-114,655-112,140-19,173-116,383-113,527-110,905-األرجنتين

124,608-110,304-17,560-124,608-110,304-17,560-124,608-110,304-17,560-األردن

...........................اإلتحاد الروسي

...........................البرازيل

...........................الصين

5,0955,6246,0575,0955,6246,0575,0955,6246,057الفيليبين

...........................الهند

1,6122,0412,3251,7192,3252,5261,9902,5752,806اندونيسيا

29,591-26,682-...29,049-26,232-...29,049-26,232-...أوروغواي

18,349-18,349-18,349-18,349-18,349-18,349-15,620-15,620-15,620-باراغواي

.7,9917,991.7,8837,883.7,8837,883بيرو

5,99611,61319,6895,99611,61319,6895,99611,61319,689تايالند

...15,01119,014...15,01119,014...10,00814,011تونس

...........................جامايكا

3,5014,1327,2153,5014,1327,2153,9214,9897,215سري النكا

118,321-113,579-110,922-117,500-112,976-110,922-117,500-112,976-110,922-شيلي

...........................ماليزيا

2,8544,62710,8912,8544,62710,8912,8544,62710,891مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

155,779-145,786-139,367-154,648-144,774-138,533-149,466-139,912-134,250-اسبانيا

144,942-144,942-132,406-144,942-144,942-132,406-144,245-144,245-132,259-استراليا

148,436-148,436-130,366-148,436-148,436-130,366-148,436-148,436-130,366-اسكتلندا

154,698-134,876-121,304-154,698-134,876-121,304-154,698-134,876-121,304-البرتغال

138,208-131,119-122,798-135,551-129,127-121,481-135,551-129,127-121,481-الجمهورية التشيكية

149,264-149,264-135,011-140,322-140,322-135,691-140,322-140,322-135,691-الدنمارك

139,813-135,005-129,554-137,200-132,799-128,055-136,750-131,996-127,498-السويد

171,546-162,372-151,512-165,004-157,978-147,936-157,630-153,345-143,387-المانيا

124,358-118,110-112,855-119,309-114,515-111,216-119,309-114,515-111,216-المجر

.........138,851-123,455-117,957-130,579-118,420-114,006-المكسيك

144,507-144,507-130,172-144,507-144,507-130,172-144,507-144,507-130,172-المملكة المتحدة 

142,325-138,684-134,336-140,163-136,298-132,148-140,163-136,298-132,148-النرويج

161,170-141,469-129,863-158,046-140,304-129,446-155,852-137,307-128,172-النمسا

...143,966-134,672-...144,015-134,519-...143,633-135,907-الواليات المتحدة األميركية

163,296-148,742-127,284-161,627-148,742-127,284-161,627-148,742-127,284-اليابان

138,619-132,107-126,326-138,619-132,107-126,326-138,619-132,107-126,326-اليونان
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البلد أو اإلقليم

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
(إسكد 2)

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
 (إسكد 3) 

البرامج العامة

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

123456789

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

160,025-152,972-131,977-160,025-152,972-131,977-160,025-152,972-131,977-إيرلندا

133,828-132,251-125,389-129,304-125,227-122,443-129,304-125,227-122,443-إيسلندا

142,179-133,778-126,877-140,351-132,859-126,877-136,765-130,174-124,945-إيطاليا

164,007-153,233-136,850-150,744-141,605-129,680-150,744-141,605-129,680-بلجيكا (القسم الفلمنكي) 

161,674-151,195-135,260-148,774-139,885-128,369-148,774-139,885-128,369-بلجيكا (القسم الفرنسي)

117,515x(1)x(2)x(3)-114,063-115,693-117,515-115,693-114,063-تركيا

187,617-154,671-131,590-187,617-154,671-131,590-187,745-154,798-131,717-جمهورية كوريا

186,732-172,990-156,166-175,577-162,183-148,286-166,906-154,339-141,998-سويسرا

149,711-134,454-126,294-149,409-134,179-126,019-146,920-131,800-123,640-فرنسا

155,778-143,040-131,846-149,534-139,144-131,282-146,003-136,578-128,201-فنلندا

...........................كندا

1124,898-189,864-171,883-1124,898-189,864-171,883-1101,707-168,720-149,902-لكسمبرغ

137,213-137,213-119,236-137,213-137,213-119,236-137,213-137,213-119,236-نيوزيلندا

171,738-163,169-135,858-154,332-148,818-135,516-149,541-144,410-134,272-هولندا

دول أخرى

113,015-19,419-110,459-113,015-19,419-110,459-113,015-19,419-110,459-استونيا

...........................البانيا

...........................البوسنة والهرسك

14,09916,46623,00914,09916,46623,00914,09916,46623,009إسرائيل

...........................بلغاريا

...........................جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

...........................رومانيا

133,630-131,754-127,190-133,630-131,754-127,190-133,630-131,754-127,190-سلوفينيا

...........................قبرص

...........................كرواتيا

...........................التفيا

...........................ليتوانيا

...........................ليختنشتاين

...........................مالطة
مالحظة: تم التعبير عن رواتب المعلمين السنوية حسب الرواتب اإلجمالية بدون المكافآت االضافية.

المصدر بالنسبة لدول منظمة التعاون و التنمية في المجال االقتصادي: Education at a Glance, OECD (الجدول د.3.1). للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلطالع عن المالحظة التقنية "و" في دليل القارئ.

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.
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البلد أو اإلقليم

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
(إسكد 2)

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
 (إسكد 3) 

البرامج العامة

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

123456789

الجدول ٢٤
 التعليم اإلبتدائي والثانوي / إسكد ١ و٢ و٣ / 

رواتب المعلمين السنوية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد / ٢٠٠٨

دول برنامج المؤشرات العالمية

1111-192-169-1111-192-169-1124-1102-182-األرجنتين

149203484149203484149203484األردن

...........................اإلتحاد الروسي

...........................البرازيل

...........................الصين

145160173145160173145160173الفيليبين

...........................الهند

405158435863506570اندونيسيا

294-265-...289-261-...289-261-...أوروغواي

1189-1189-1189-1189-1189-1189-1127-1127-1127-باراغواي

.9494.9393.9393بيرو

...........................تايالند

...185234...185234...123173تونس

...........................جامايكا

7690157769015786109157سري النكا

1133-198-179-1127-194-179-1127-194-179-شيلي

...........................ماليزيا

538520153852015385201مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

1173-1142-1122-1170-1139-1120-1154-1124-1107-اسبانيا

1128-1128-192-1128-1128-192-1126-1126-192-استراليا

………………………اسكتلندا

1241-1154-194-1241-1154-194-1241-1154-194-البرتغال

1158-1129-194-1147-1121-189-1147-1121-189-الجمهورية التشيكية

1136-1136-197-1111-1111-198-1111-1111-198-الدنمارك

1109-195-181-1101-189-177-1100-187-175-السويد

1208-1181-1150-1189-1169-1139-1168-1155-1126-المانيا

1129-196-168-1102-177-160-1102-177-160-المجر

.........1281-1170-1130-1221-1133-1101-المكسيك

………………………المملكة المتحدة 

179-173-164-175-168-160-175-168-160-النرويج

1164-1111-180-1155-1108-179-1149-1100-175-النمسا

...199-178-...199-177-...198-181-الواليات المتحدة األميركية

1188-1145-181-1183-1145-181-1183-1145-181-اليابان

1134-1112-192-1134-1112-192-1134-1112-192-اليونان



253

البلد أو اإلقليم

 التعليم االبتدائي 
(إسكد 1)

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
(إسكد 2)

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
 (إسكد 3) 

البرامج العامة

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

الراتب عند بداية 
الخدمة

الراتب بعد 15 
سنة من الخبرة

 الحد األقصى 
للراتب

123456789

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

1134-1118-171-1134-1118-171-1134-1118-171-إيرلندا

194-189-170-181-170-162-181-170-162-إيسلندا

1139-1111-188-1133-1108-188-1121-199-182-إيطاليا

………………………بلجيكا (القسم الفرنسي)

………………………بلجيكا (القسم الفلمنكي) 

1134x(1)x(2)x(3)-1107-1120-1134-1120-1107-تركيا

1323-1202-1117-1323-1202-1117-1324-1202-1117-جمهورية كوريا

1212-1179-1137-1185-1152-1118-1164-1133-1103-سويسرا

1148-1102-178-1147-1102-177-1139-194-170-فرنسا

1161-1125-192-1143-1113-191-1133-1106-182-فنلندا

………………………كندا

1156-1112-190-1156-1112-190-1127-186-162-لكسمبرغ

1135-1135-170-1135-1135-170-1135-1135-170-نيوزيلندا

1186-1164-193-1141-1127-192-1129-1115-189-هولندا

دول أخرى

164-146-151-164-146-151-164-146-151-استونيا

………………………البانيا

………………………البوسنة والهرسك

184-160-152-184-160-152-184-160-152-إسرائيل

………………………بلغاريا

………………………جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

………………………رومانيا

1125-1118-1101-1125-1118-1101-1125-1118-1101-سلوفينيا

………………………قبرص

………………………كرواتيا

………………………التفيا

………………………ليتوانيا

………………………ليختنشتاين

………………………مالطة

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات والرموز المستعملة في كل جدول.



254

البلد أو اإلقليم

 التعليم قبل اإلبتدائي 
(إسكد 0)

 التعليم اإلبتدائي، الثانوي وما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة

المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة
مصروفات األسر

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k مصروفات األسرالخاصة

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k الخاصة

12345678910

الحصص النسبية للمصروفات الحكومية والخاصة على المؤسسات التعليمية / ٢٠٠٨الجدول ٢٥

دول برنامج المؤشرات العالمية

...19.1--1-19.1-190.9-...124.9--1-124.9-175.1-األرجنتين

.1-.1-.1-.1-1100.0-.1-.1-.1-.1-1100.0-األردن

..............................اإلتحاد الروسي

..............................البرازيل

..............................الصين

.1-.............1-.......1-…الفيليبين

..............................الهند

..............................اندونيسيا

..............................أوروغواي

.......1-......10.1-122.7-.1-122.7-177.3-باراغواي

...29.6......70.4...21.2-78.821.2بيرو

..............................تايالند

..............................تونس

..............................جامايكا

..............................سري النكا

10.1-127.2-12.6-124.6-172.8--1-129.1--129.1-170.9-شيلي

..............................ماليزيا

..............................مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

-1-17.1-...17.1-192.9--1-121.8-...121.8-178.2-اسبانيا

16.1-118.9-13.2-115.7-181.1-15.6-159.5-10.4-159.1-140.5-استراليا

...r ,-299.9r ,-2 0.1x(7)r ,-20.1...............البرتغال

-2-29.2-22.1-27.2-290.8--2-29.3-21.6-27.7-290.7-الجمهورية التشيكية

-r ,-281.4r ,-218.6r ,-2-r ,-218.6r ,-2--297.9-22.1-2--22.1-2الدنمارك

-1--1-.1--1-1100.0--1--1-.1--1-1100.0-السويد

...r ,-272.2x(4)x(4)r ,-227.8r ,-2.r ,-287.0x(9)x(9)r ,-213.0المانيا

-r ,-293.8x(4)x(4)r ,-26.2r ,-2-r ,-294.7x(9)x(9)r ,-25.3r ,-2المجر

81.918.10.118.20.282.217.80.118.01.4المكسيك

215.8-223.2-29.5-213.7-276.8--2-27.3--2-27.3-292.7-المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

...............-1-19.0-...19.0-191.0-النرويج

11.4-14.0-11.2-12.8-196.0-119.5-131.1-112.7-118.4-168.9-النمسا

.2-28.5-.2-28.5-291.5-.2-222.4-.2-222.4-277.6-الواليات المتحدة األميركية

110.1x(9)-12.5-17.6-189.9--1-156.2-117.5-138.7-143.8-اليابان

..............................اليونان

...13.2x(2)-13.2...-197.7-12.3x(7)-12.3-196.8-إيرلندا
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جميع المستوياتالتعليم العالي (إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
 المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة

المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة
مصروفات األسر

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k مصروفات األسرالخاصة

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k الخاصة

11121314151617181920

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

دول برنامج المؤشرات العالمية

األرجنتين...110.8-11.9-112.7- 187.3-...179.9-110.4-19.7-120.1-

األردن………… …...............

اإلتحاد الروسي............ ..................

البرازيل............ ..................

الصين............ ..................

الفيليبين.1-.......1- ….1-............

الهند............ ..................

اندونيسيا............ ..................

أوروغواي............ ..................

باراغواي125.2-10.3-.125.2-1- 174.8--144.7-1-.155.3-144.7-1-

بيرو...39.2-39.2 60.8...33.866.2-66.2

تايالند...232.2-20.2-232.4- 267.6-...............

تونس............ ..................

جامايكا............ ..................

سري النكا............ ..................

شيلي142.4-12.0-144.4-11.8- 116.1-182.5-11.4-183.9-15.9-155.6-

ماليزيا............ ..................

مصر............ ..................

دول منظمة التعاون والتنمية

اسبانيا111.7-11.1-112.7-10.4- 179.0-116.6-14.4-121.0-11.8-187.3-

استراليا123.0-17.5-130.5-14.4- 144.3-138.1-117.6-155.7-10.6-169.5-

-266.7-227.6-25.7-233.3x(14)-292.0 -26.7-21.4-28.0...البرتغال

r ,-282.1r ,-29.0r ,-28.9r ,-217.9...-288.9 -27.6-23.6-211.1-2-الجمهورية التشيكية

الدنمارك-24.5-23.5-28.1-2- 291.9--23.6-2--296.4-23.6-2-

السويد-12.6-12.6-1--1- 197.4-.110.7-110.7-1--189.3-1-

r ,-285.0x(14)x(14)r ,-215.0...r ,-285.2 x(19)x(19)r ,-214.8r ,-2...المانيا

r ,-277.9x(14)x(14)r ,-222.1r ,-2-r ,-290.5 x(19)x(19)r ,-29.5r ,-2-المجر

المكسيك19.60.219.81.2 71.728.30.428.71.180.4

المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 216.0-28.7-224.7-212.3- 275.3--264.8-226.6-28.6-235.2-2-

النرويج...11.3-...11.3- 198.7-...13.0-...197.0-13.0-

النمسا14.8-14.1-19.0-14.6- 185.4-15.7-18.9-114.6-18.1-191.0-

الواليات المتحدة األميركية...220.3-211.8-232.0- 268.0-...234.0-236.3-229.7-266.0-

-132.8-151.6-115.6-167.2x(14)-166.9 -121.8-111.4-133.1...اليابان

اليونان............ ..................

-187.4-112.6-12.3-114.9x(14)-195.3 -14.7-10.6-15.3x(19)إيرلندا
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البلد أو اإلقليم

 التعليم قبل اإلبتدائي 
(إسكد 0)

 التعليم اإلبتدائي، الثانوي وما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة

المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة
مصروفات األسر

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k مصروفات األسرالخاصة

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k الخاصة

12345678910

الحصص النسبية للمصروفات الحكومية والخاصة على المؤسسات التعليمية / ٢٠٠٨الجدول ٢٥

...13.9-10.2-13.6-196.1--1-127.3-14.0-123.3-172.7-إيسلندا

10.4-13.2--1-13.2-196.8--1-16.9--1-16.9-193.1-إيطاليا

11.2-14.8-10.2-14.6-195.2-10.7-13.6-10.2-13.4-196.4-بلجيكا

...11.4x(7)-11.4-198.6--1-114.2-...114.2-185.8-بولندا

..............................تركيا

11.1-122.2-12.1-120.1-177.8-115.0-150.3-12.6-147.7-149.7-جمهورية كوريا

10.2-110.7-13.7-17.0-189.3-11.0-116.1-12.2-113.9-183.9-سلوفاكيا

20.7-213.4-213.4--2-286.6-...............سويسرا

21.6-27.5-21.3-26.2-292.5--2-24.5--2-24.5-295.5-فرنسا

-r ,-290.8x(4)x(4)r ,-29.2r ,-2-r ,-299.0x(9)x(9)r ,-21.0r ,-2فنلندا

...x(6)x(7)x(8)x(9)…r ,-288.7r ,-24.0r ,-27.3r ,-211.3كندا

..............................لكسمبرغ

...113.4-10.1-113.3-186.6-...137.6-15.3-132.4-162.4-نيوزيلندا

22.2-213.1-27.9-25.1-286.9-21.0-21.4-.2-21.4-298.6-هولندا

دول أخرى

..............................البانيا

..............................البوسنة والهرسك

.1-12.5-10.6-11.9-197.5-.1-18.1--1-18.1-191.9-بلغاريا

-1-18.5-10.9-17.6-191.5--1-121.1-13.8-117.2-178.9-قبرص

..............................كرواتيا

...11.2-10.1-11.1-198.8--1-11.2--1-11.2-198.8-استونيا

..............................جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

11.3-17.3-12.8-14.5-192.7--1-122.1-11.8-120.3-177.9-إسرائيل

11.6x(4)-197.3-12.5-10.2-12.7x(9)-10.1-11.5-198.4-التفيا

-1-............-1-............ليختنشتاين

-1-10.7-10.5-10.2-199.3--1-............ليتوانيا

..............................مالطة

.1-11.4-10.7-10.8-198.6-.1-13.1-11.0-12.1-196.9-رومانيا

-1-19.6-10.6-19.1-190.4--1-116.1-10.1-116.0-183.9-سلوفينيا

تشمل إعانات المصادر الحكومية المخصصة لمدفوعات المؤسسات التعليمية.  k

بيانات مراجعة: الرجاء اإلطالع عن المصدر بالنسبة لدول منظمة التعاون و التنمية في المجال االقتصادي Education at a Glance, OECD (الجداول ب.3.2أ وب3.2ب وب3.1). للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلطالع عن المالحظة التقنية "و" في دليل القارئ.   r

مالحظات: لحساب صافي المصادر الخاصة لإلعانات، اطرح اإلعانات الحكومية (أعمدة 5، 10، 15) من المصادرالخاصة (األعمدة 4، 9، 14).
لحساب مجموع األموال الحكومية، بما فيها اإلعانات الحكومية، أضف اإلعانات الحكومية (أعمدة 5، 10، 15) لألموال الحكومية المباشرة (األعمدة 1، 6، 11).

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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جميع المستوياتالتعليم العالي (إسكد 6-5)

البلد أو اإلقليم
 المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة

المصادر 
الحكومية

نسبة الدعم المصادر الخاصة
الحكومي في 

المصادر الخاصة
مصروفات األسر

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k مصروفات األسرالخاصة

مصروفات الجهات 
الخاصة األخرى

جميع المصادر 
k الخاصة

11121314151617181920

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

إيسلندا...18.6-11.3-19.9- 190.1-...191.0-18.3-10.7-19.0-

إيطاليا17.3-11.6-18.9-10.2- 169.9-122.0-18.1-130.1-15.7-191.1-

بلجيكا14.4-11.2-15.6-11.7- 190.3-14.6-15.1-19.7-14.1-194.4-

-171.5-128.5...-128.5-1--190.6 -19.4...-19.4x(19)بولندا

تركيا............ ..................

جمهورية كوريا130.8-111.5-142.4-12.1- 120.8-152.7-126.5-179.2-12.4-157.6-

سلوفاكيا...17.9-15.9-113.8- 186.2-...176.2-18.7-115.1-123.8-

سويسرا............ ..................

فرنسا26.8-22.3-29.1-21.6- 283.7-210.1-26.2-216.3-22.4-290.9-

r ,-295.5x(14)x(14)r ,-24.5r ,-2-r ,-297.5 x(19)x(19)r ,-22.5r ,-2-فنلندا

كندا...211.7-214.5-226.2- 253.4-222.2-224.4-246.6-20.6-273.8-

لكسمبرغ............ ..................

-163.0-137.0-1--137.0x(14)-179.9 -119.7-10.4-120.1...نيوزيلندا

هولندا27.5-28.2-215.7-21.7- 273.4-215.5-211.1-226.6-20.8-284.3-

دول أخرى

البانيا............ ..................

البوسنة والهرسك............ ..................

بلغاريا.114.4-10.6-115.0-1- 185.0-.155.0-143.9-11.1-145.0-1-

قبرص116.3-11.2-117.5-11.4- 148.0-150.6-11.4-152.0-17.3-182.5-

كرواتيا............ ..................

استونيا16.0-10.5-16.5-11.4- 177.1-121.0-11.9-122.9-15.6-193.5-

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة............ ..................

إسرائيل116.0-16.2-122.2-12.2- 151.9-133.2-114.9-148.1-15.6-177.8-

-165.8-133.5-10.6-134.2x(14)-189.6 -110.1-10.3-110.4...التفيا

ليختنشتاين-1-......... ...-1-............

ليتوانيا-17.1-12.2-19.3-1- 190.7--166.7-126.4-16.9-133.3-1-

مالطة............ ..................

رومانيا.110.6-11.4-112.1-1- 187.9-.167.1-129.8-13.0-132.9-1-

سلوفينيا-111.6-11.7-113.3-1- 186.7--177.2-116.7-16.2-122.8-1-
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البلد أو اإلقليم

 التعليم اإلبتدائي، الثانوي و ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الحكومية

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الخاصة

التحويالت والمدفوعات 
الحكومية غير المباشرة 

إلى القطاع الخاص

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الحكومية

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الخاصة

 التحويالت والمدفوعات 
 الحكومية غير المباشرة 

إلى القطاع الخاص
123456

توزيع مجموع المصروفات الحكومية على التعليم حسب وجهة األموال / ٢٠٠٨الجدول ٢٦

دول برنامج المؤشرات العالمية

10.7-13.1-196.2-11.3-112.1-186.6-األرجنتين

..........1-.1-1100.0-األردن

p 2-.......2-...اإلتحاد الروسي....

p 110.0--1-190.0-11.6--1-198.4-البرازيل

………………الصين

.1-.1-1100.0-12.3-.1-197.7-الفيليبين

20.3-218.0-281.7-......276.9-الهند

………………اندونيسيا

-2-.2-2100.0--2-.2-2100.0-أوروغواي

.1-.1-1100.0-11.7-15.7-192.7-باراغواي

99.2.0.899.0.1.0بيرو

………-1-17.3-192.7-تايالند

.1-.1-1100.0-.1-.1-1100.0-تونس

94.2x(1)4.699.3x(4)0.7جامايكا

..................سري النكا

147.5-124.8-127.7-10.5-139.3-160.2-شيلي

………………ماليزيا

………………مصر

دول منظمة التعاون والتنمية

27.9-21.6-290.5-21.8-214.1-284.1-اسبانيا

131.4-10.4-168.2-111.3-116.9-171.9-استراليا

211.6-21.1-287.2-21.6-26.8-291.6-البرتغال

………………الجمهورية التشيكية

229.5--2-270.5-210.5-26.8-282.7-الدنمارك

123.8-15.5-170.7-15.5-19.8-184.7-السويد

219.5-21.1-279.4-24.7-210.4-284.9-المانيا

215.1-210.8-274.1-24.4-212.8-282.9-المجر

5.895.7.4.3-94.2المكسيك

226.4-273.6-.2-218.5-26.6-274.9-المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 

143.8-12.3-153.9-19.1-13.7-187.2-النرويج

197.8x(1)-12.2-176.5x(4)-123.5-النمسا

121.5-17.4-171.2-.1-10.2-199.8-الواليات المتحدة األميركية

124.6-112.6-162.9-10.1-13.6-196.4-اليابان

………………اليونان



259

البلد أو اإلقليم

 التعليم اإلبتدائي، الثانوي و ما بعد الثانوي غير العالي 
(إسكد 4-1)

 التعليم العالي 
(إسكد 6-5)

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الحكومية

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الخاصة

التحويالت والمدفوعات 
 الحكومية غير المباشرة 

إلى القطاع الخاص

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الحكومية

 المصروفات الحكومية 
المباشرة على المؤسسات 

التعليمية الخاصة

 التحويالت والمدفوعات 
 الحكومية غير المباشرة 

إلى القطاع الخاص
123456

الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

214.4--2-285.6-29.0--2-291.0-إيرلندا

122.5-110.5-167.0-11.1-12.2-196.7-إيسلندا

119.6-12.4-178.0-12.4-11.1-196.4-إيطاليا

114.2-145.0-140.7-12.5-153.2-144.3-بلجيكا

p بولندا………………

p 216.9-.2-283.1-22.2-.2-297.8-تركيا

113.0-128.5-158.6-11.5-117.7-180.8-جمهورية كوريا

120.6--1-179.4-14.6-16.9-188.5-سلوفاكيا

p 15.3-16.4-188.3-12.8-17.4-189.8-سويسرا

28.0-25.4-286.6-23.1-212.6-284.2-فرنسا

115.7-17.4-176.9-13.1-16.6-190.2-فنلندا

………………كندا

………………لكسمبرغ

142.3-12.3-155.4-17.4-13.8-188.8-نيوزيلندا

229.6-.2-270.4-28.8-.2-291.2-هولندا

دول أخرى

112.7-163.6-123.8-13.2-11.2-195.6-استونيا

..................البانيا

..................البوسنة والهرسك

111.0-184.1-14.8-11.4-124.6-174.0-إسرائيل

19.3-.1-190.7-116.5-.1-183.5-بلغاريا

..................جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

13.8-10.1-196.2-11.6-10.1-198.3-رومانيا

122.8-11.4-175.8-14.1-10.7-195.2-سلوفينيا

159.0-11.0-140.0--1-10.4-199.6-قبرص

..................كرواتيا

15.1-191.4-13.5-14.8-10.3-194.9-التفيا

114.5-10.7-184.9-12.0-10.3-197.7-ليتوانيا

-1-1100.0--1--1-10.5-199.5-ليختنشتاين

..................مالطة

المؤسسسات الحكومية فقط.  (p)

الرجاء الرجوع إلى دليل القارئ للحصول على المعلومات المتعلقة بالبيانات و الرموز المستعملة في كل جدول.
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مسردالملحق أ

إجمالي الدخل القومي (GNI). مجموع القيم اإلجمالية المضافة للسلع والخدمات التي ينتجها في 
بلد معين مجموع المقيمين المنتجين، بما فيها خدمات التوزيع والنقل، زائد أي ضرائب على المنتجات 
ناقصاً أية إعانات مالية غير محسوبة في قيمة المنتجات، زائد صافي إيرادات الدخل من الخارج. وبما أن 
هذه اإليرادات قد تكون موجبة أو سالبة، يمكن أن يكون إجمالي الدخل القومي أكبر من إجمالي الناتج 

.(GNP) أو أصغر منه. كما يشار إلى إجمالي الدخل القومي بإجمالي الناتج القومي (GDP) المحلي

إجمالي الناتج المحلي. مجموع القيم اإلجمالية المضافة للسلع والخدمات التي ينتجها في بلد 
معين مجموع المقيمين المنتجين. بما فيها خدمات التوزيع والنقل، زائد أي ضرائب على المنتجات 

ناقصاً أية إعانات مالية غير محسوبة في قيمة المنتجات.

برامج العناية بالطفولة المبكرة وتعليمها. برامج توفر، إلى جانب العناية باألطفال، مجموعة منظمة 
وهادفة من أنشطة التعليم إما في مؤسسة تعليم نظامية (التعليم قبل االبتدائي أو إسكد صفر) أو 
في إطار برنامج غير نظامي لتنمية األطفال. تصمم برامج العناية بالطفولة المبكرة وتعليمها عادة 
لألطفال الذين يبلغون الثالثة من العمر أو أكثر، تسبق التعليم االبتدائي، وتتضمن أنشطة تعليمية 

منظمة تغطي ما معدله ساعتين يوميا و١٠٠ ساعة في السنة على األقل.

ً أقصى يعادل نظرياً ١٠٠ باستخدام  ا تحديد السقف األعلى. يعاد احتساب المؤشرات التي تفوق حدّ
عامل مصحح. يحدد السقف األعلى لنسب القيد الصافية للتعليم االبتدائي باستخدام عامل يأخذ 
بعين االعتبار القيد حسب الجنس لمن هم في السن النظرية للتعليم االبتدائي، سواء كانوا مقيدين 

في التعليم قبل االبتدائي، في التعليم االبتدائي أو في التعليم الثانوي. أما بالنسبة لجميع المؤشرات 
األخرى، التي تشمل الذكور أو اإلناث أو كال الجنسين، فتبدل قيمة أكبرها ب ١٠٠ (سواء كان مؤشر 

ر المساواة بين الجنسين هو  الذكور أو مؤشر اإلناث) ويعاد احتساب المؤشرات بشكل يبقى فيه مؤشّ
نفسه المحتسب من القيم األصليّة.

التحصيل التعليمي. يعرف مستوى التحصيل التعليمي للفرد بأنه أعلى برنامج تعليمي تم انجازه 
بنجاح بالمستوى المناظر حسب التصنيف الدولي المقنن للتعليم (مستوى إسكد).

ً للوصف اإلحصائي الشامل  التصنيف الدولي المقنّن للتعليم (إسكد). نظام تصنيف يوفر إطارا
ألنظمة التعليم الوطنية، ومنهجية تسمح بترجمة برامج التعليم الوطنية إلى مستويات تعليمية 
قابلة للمقارنة دوليا. وبشكل البرنامج التعليمي وحدة التصنيف األساسية في إسكد. كما يصنف 

نظام إسكد البرامج أيضا وفقا لمجاالت الدراسة وتوجه ومنافذ البرامج (انظر المسرد ج).

التعليم اإللزامي. يشير إلى عدد السنوات أو مرحلة العمر التي يلزم خاللها األطفال قانونيا بارتياد 
المدرسة.

تكافؤ القوة الشرائية (PPP). تكافؤ القوة الشرائية هي نسبة الصرف التي تعادل القوة الشرائية 
لعملتين مختلفتين. هذا يعني أن عند تحويل قيمة مالية من عملة معينة إلى الدوالر األمريكي حسب 

نسبة تكافؤ القوة الشرائية يمكن شراء سلة مماثلة من البضائع أو الخدمات في جميع البلدان. وبعبارة 
أخرى، تكافؤ القوة الشرائية هي نسبة الصرف التي تستبعد فيها الفروقات بين مستويات األسعار بين 
البلدان المختلفة، فبالتالي المقارنة بين البلدان تظهر في اختالف حجم البضائع والخدمات المشتراة 

فقط.
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البرامج التعليميّة ه  توجّ
التعليم العام. صمم هذا النوع من البرامج بشكل أساسي لتمكين التالميذ من تعميق فهمهم 

لمادة ما أو مجموعة من المواد، وذلك بصورة خاصة- ولكن ليس بالضرورة – بهدف إعدادهم 
ليواصلوا التعليم على هذا المستوى أو على مستوى أعلى منه. هذه البرامج معدة عادة لتطبيقها 

في المدارس ويمكن أن تتضمن عناصر من التعليم المهني. لدى إتمام هذه البرامج قد يحصل 
المشاركون فيها، أم ال، على التأهيل األكاديمي ولكنها ال تسمح بالضرورة لمن أتمها بنجاح 

باالنخراط في عمل معين أو مهنة معينة أو فئة من المهن أو األعمال من دون أن يخضع إلى المزيد 
من التدريب. تتضمن برامج التعليم العام مواد تقنية أو مهنية تشكل أقل من ٢٥٪ من محتواها، 

غير أن البرامج التي تسمى بما قبل التقني أو قبل المهني (أي البرامج التي تفوق فيها المواد 
التقنية أو المهنية ٢٥٪ من محتواها وال تؤدي إلى التأهيل التقني أو المهني المناسب لالنخراط في 

سوق العمل) تصنف عادة ضمن البرامج العامة.

التعليم التقني والمهني. صمم هذا النوع من البرامج بشكل أساسي تأهيل التالميذ بما يلزم من 
المهارات والدراية العملية والفهم العملي للعمل في مهنة أو عمل معين (أو في فئة معينة من 

المهن أو األعمال). يسمح عادة إنجاز هذه البرامج بنجاح في الحصول على مؤهالت مهنية مناسبة 
لسوق العمل تعترف بها السلطات المعنية في البلد الذي تكتسب فيها هذه المؤهالت (مثل وزارة 

التعليم، وروابط أرباب العمل، الخ.).

الخريج. وهو الشخص الذي أكمل بنجاح السنة النهائية من مستوى تعليمي أو مستوى تعليمي 
فرعي. في بعض الدول اإلكمال يحدث كنتيجة الجتياز امتحان أو سلسلة من االمتحانات. في دول أخرى، 
فهو يحدث بعد جمع العدد الالزم من األرصدة. وأحيانا يقتضي اإلكمال كال النمطين في بعض البلدان. 

ويستخدم مصطلح التخرج، عوضاً عن الخريجين، في البلدان المشاركة في مسح الـ UOE الحتساب 
النسب مجاالت التعليم. ويشير "التخرج" إلى عدد المؤهالت التي تم الحصول عليها خالل المرجع 

الزمني. ويتم احتساب تخرج واحد لكل مؤهل.

السكان من الفئة العمرية للتعليم. هم السكان من فئة عمرية المالئمة نظرياً لمستوى التعليم ذات 
الصلة كما هو محدد في سن القبول والمدة النظرية للتعليم.

السنّ النظرية للقبول. هي السنّ التي يدخل فيها التالميذ أو الطالّب لبرنامج تعليمي أو مستوى معيّن 
من التعليم على افتراض أنهم كانوا قد التحقوا بأدنى مستوى للتعليم في السنّ الرسميّة للقبول، 

وواصلوا دراستهم خالل الفترة السابقة على أساس نظام الدوام الكامل، وتدرّجوا في النظام التعليمي 
وا أي صفّ دراسي. من دون أن يعيدوا أو يتخطّ

الطالّب
التلميذ/الطالب. يشير مصطلح تلميذ إلى الطفل المقيّد في برنامج تعليمي. بينما يعرف 

بالطالب البالغ المسجل في مستوى تعليمي أكثر تقدما.

الطالب المتفرغ. الطالب المقيد في برنامج تعليمي لعدد من ساعات الدراسة الذي يعتبر معادال 
للدراسة بوقت كامل في المستوى المعني والبلد المعني.

الطالب غير المتفرغ. هو الطالب الذي تكون ساعات دراسته أقل من تلك المطلوبة من الطالب 
المتفرغ في المستوى المعني والبلد المعني.

مسرد
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الموجز التعليمي العالمي ٢٠١٠ مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم

األعداد المكافئة من الطالّب المتفرّغين. يتم احتسابها عادة وفقا لشخص – سنوات. أما وحدة 
القياس المكافئ التفرغي فهي طالب متفرغ. وهكذا، فان الطالب المتفرغ يعادل مكافئ تفرغي 

واحد. أما المكافئ التفرغي للطالب غير المتفرغين فيحدد من خالل احتساب معدل ساعات 
الدراسة التي يتابعونها إلى ساعات الدراسة التي يتابعها الطالب المتفرغ خالل السنة الدراسية. 

مثال إن الطالب الذي يتابع ثلث الساعات النظامية المطبقة على الطالب المتفرغ يعادل ثلث طالب 
متفرغ مكافئ واحد.

الطالب الدوليين أو الطالب في حركية دولية. وهم الطالب الذين عبروا الحدود الوطنية من أجل 
تلقي التعليم وهم ملتحقون بالدراسة في بلدان تختلف عن موطنهم األصلي.

ً دراسياً مشتركاً.  الفصل (الصف). يتكون الفصل (الصف) من التالميذ/الطالب الذين يتابعون مقررا
ً إلى العدد األكبر من المقررات المشتركة، وغالباً ما  ويجمع التالميذ معاً في صف معين استنادا

تستخدم لهذه الغاية المقررات اإللزامية. ويعتبر الفصل (الصف) الهيكل التربوي التي يسجل فيه 
التلميذ/الطالب. وبصرف النظر عن المستوى التعليمي يسجل التلميذ في صف واحد فقط. من 

الممكن أن يتواجد تالميذ من مراحل مختلفة في صف واحد، كما هي الحال في مدارس المدرس الواحد 
ً من الفصول لمستوى دراسي واحد. أو المدرسين (اثنين). وبالعكس، فقد تتضمن مدرسة ما عددا

القرائية. القدرة على القراءة والكتابة، مع فهم، جملة بسيطة متعلقة بالحياة اليومية. تتضمن 
اتصالية من المهارات في القراءة والكتابة وغالباً ما تتضمن أيضا مهارات في أسس الحساب 

(الحسابية).

القيد. عدد التالميذ أو الطالب المسجلين رسميا في صف معين أو مستوى من مستويات التعليم بغض 
النظر عن السن. يجري تجميع هذه البيانات عادة في مطلع العام الدراسي.

المؤسسات التعليمية (الرسمية والخاصة). تعرف بالمؤسسات التعليمية الهيئات التي توفر 
التعليم أو الخدمات المرتبطة به أكان لألفراد أو للمؤسسات التعليمية األخرى. وال يمكن تصنيف هيئة 

ما على أنها مؤسسة تعليمية أم ال باالستناد إلى السلطة الوطنية المسئولة عنها (إن وجد).

ً إلى الجهة حكومية كانت أو  وتصنف المؤسسات التعليمية برسمية (حكومية) أو خاصة استنادا
خاصة التي تتمتع بالقدرة النهائية ألخذ القرارات المرتبطة بشؤون هذه المؤسسة.

وتصنف المؤسسة التعليمية بالرسمية (أو الحكومية) إذا كانت تخضع للسلطة واإلدارة المباشرة 
لوكالة أو إدارة تربوية حكومية؛ أو في حال كانت تخضع لسلطة وتدار من قبل مجلس إداري (مجلس، 

جمعية) تم تعيين أغلب أعضائه من قبل إدارة حكومية.

كما وتصنف المؤسسات التعليمية بالخاصة في حال كانت تخضع وتدار مباشرة من قبل منظمات غير 
حكومية (مؤسسة دينية، نقابة أو اتحاد، أو مؤسسة تجارية) أو في حال كانت تدار من قبل جسم إداري 
لم تقم إدارة أو وكالة حكومية بتعيين اغلب أعضائه. وفي العموم، فالسؤال عمن يملك سلطة القرار 
العليا حول مؤسسة ما فيحدد باإلشارة إلى القدرة على تحديد األنشطة العامة في المدرسة والقدرة 
على تعيين اإلداريين الذين يشرفون على أعمالها. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مستوى التمويل الذي توفره 

الوكاالت الحكومية أو المصادر الخاصة للمؤسسة التعليمية ال يحدد الحالة التي تصنف بها هذه 
المؤسسة.
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ويتم التمييز ما بين المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة على الحكومة وتلك المستقلة 
ً إلى درجة االعتماد على التمويل الحكومي. فالمؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة على  استنادا

الحكومة هي تلك التي تساهم الحكومة بأكثر من خمسين بالمئة من موازنتها األساسية. أما 
المؤسسات التي تعتمد على التمويل الحكومي بأقل من خمسين بالمئة من موازاتها األساسية 

فتصنف بأنها مؤسسات خاصة مستقلة. والمقصود هنا بالموازنة األساسية نلك الموازنة الالزمة 
لدعم أنشطة التعليم األساسية للمؤسسة المعنية. وال تتضمن هذه الموازنات التمويل المخصص 

ألنشطة ومشاريع البحوث أو المدفوعات أو الخدمات المتعاقد عليها من قبل مؤسسات خاصة 
وكذلك الرسوم واإلعانات المستلمة بهدف تمويل الخدمات اإلضافية مثل المسكن والمأكل 

المخصص للتالميذ أو الطالب. كما وتصنف بالخاصة المعتمدة على الحكومة تلك المؤسسات 
التعليمية التي تقوم جهة حكومية بتسديد رواتب مدرسيها أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة.

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. الناتج المحلي اإلجمالي مقسوما على عدد 
السكان في منتصف العام.

مجاالت الدراسة (الواسعة)
ميادين العلوم والتكنولوجيا

العلوم: علوم الحياة، والفيزياء، والرياضيّات، واإلحصاء، والمعلوماتيّة.

الهندسة والصناعات اإلنتاجيّة والبناء: الهندسة والصناعات الهندسيّة، الصناعات اإلنتاجيّة 
والمعالجة، الهندسة المعماريّة والبناء.

الميادين األخرى

الزراعة: الزراعة، والحراجة وصيد األسماك، والبيطرة.

التربية: تدريب المعلّمين وعلوم التربية والتقييم التربوي.

، والخدمات الطبيّة، والتمريض، وطبّ األسنان، والرعاية  ة والخدمات االجتماعيّة: الطبّ الصحّ
االجتماعيّة، والعمل االجتماعي.

الدراسات اإلنسانية والفنون: الدين والالهوت، واللغات والثقافات األجنبية، واللغات األصلية، 
والترجمة الفوريّة والترجمة التحريريّة، وعلوم اللغة، واألدب المقارن، والتاريخ، وعلوم اآلثار، 

والفلسفة، وعلم األخالق، باإلضافة إلى الفنون الجميلة، وفنون األداء، والفنون التصويريّة، والفنون 
السمعيّة والبصريّة، والتصميم، والمهارات الحرفيّة.

العلوم االجتماعيّة واألعمال التجارية والقانون: العلوم االجتماعيّة والسلوكيّة، الصحافة واإلعالم، 
واألعمال التجاريّة، واإلدارة والحقوق.

الخدمات: الخدمات الشخصيّة، وخدمات النقل، وحماية البيئة، والخدمات األمنيّة.

أما البرامج األخرى (بما فيها البرامج األساسيّة، ومحو األميّة، والحسابية، والتنمية الشخصيّة) 
دة. فتصنف على أنها غير معروفة أو غير محدّ

مدة الدراسة. وتعني عدد الصفوف أو السنوات الدراسية في مستوى معين من مستويات التعليم.

مسرد
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المدرّسون
هيئة التدريس. تشير هذه العبارة إلى األشخاص المتفرغين أو غير المتفرغين المعينين بصفة 

رسمية إلرشاد التالميذ والطالب وتوجيههم في عملية التعلم بصرف النظر عن مؤهالتهم أو 
اآللية المعتمدة لتوفير التعليم، أي بطريقة التعليم المباشر أو التعليم عن بعد. يستثني هذا 

التعريف العاملين في مجال التعليم الذين ال يضطلعون بمهام التدريس الفعلي (مثل مديري 
المدارس الذين ال يتولون التدريس) أو الذين يعملون في المؤسسات التعليمية من حين آلخر أو 

بصفة تطوعية.

وا أدنى مستوى من برامج تدريب المعلّمين (قبل  المدرّسون المدرّبون. هم المدرّسون الذين تلقّ
لهم للتعليم في المستوى المعني في البلد المعني. الخدمة أو أثنائها) يؤهّ

المدرّسون المتفرّغون. األشخاص الذين يعملون بالتدريس عددا من الساعات يعتبر من الناحية 
النظامية وقتا كامال في المستوى التعليمي المعني في البلد المعني.

المدرّسون غير المتفرغين. المدرّسون الذين تبلغ ساعات عملهم النظامية ما هو دون المطلوب 
من المدرسين المتفرغين في البلد المعني.

األعداد المكافئة من المدرّسين المتفرّغين. يتم احتساب العدد المكافئ وفقا لشخص - سنوات. 
أما وحدة قياس المكافئ التفرغي فهي المدرس المتفرغ. وهكذا، فإن المدرس المتفرغ يعادل 

مكافئ تفرغي واحد. أما المكافئ التفرغي للمدرسين غير المتفرغين فيحدد من خالل احتساب 
معدل ساعات العمل التي يؤدونها إلى ساعات العمل النظامية التي يؤديها المدرس المتفرغ خالل 
السنة الدراسية. مثال إن المدرس الذي يعمل خالل ثلث الساعات النظامية المطلوبة من المدرس 

المتفرغ يعادل ثلث مدرس متفرغ مكافئ واحد.

رواتب المدرسين. المقصود بها المتوسط اإلجمالي السنوي لمدرس متفرغ حائز على الحد 
ً لرواتب المدرسين القانونية  األدنى الالزم من التدريب عند دخوله معترك التعليم وذلك استنادا

والمجدولة حسب السلم الرسمي للرواتب. وتعرف الرواتب المبلغة على أنها مجموع األجور 
(مجموع األموال الني يدفعها رب العمل لقاء العمل المقدم) ناقصاً منها مساهمات الضمان 
ً إلى سلم الرواتب). كما وإنها تتضمن  االجتماعي وصناديق تعويضات نهاية الخدمة (استنادا

ً منتظما من المرتب (كعالوات العطل أو العالوات اإلقليمية). أما  العالوات التي تشكل جزءا
العالوات اإلضافية (كعالوات المدرسين الذين يعملون في مناطق نائية، أو عالوات المدرسين 

الذين يعملون على مشاريع تطوير المدارس أو في أنشطة خاصة أو عالوات األداء المتميز) فيجب 
حذفها من الرواتب اإلجمالية المبلغة. أما الرواتب عند خمسة عشر عاما من الخبرة فيقصد 

بها الرواتب السنوية المجدولة لمدرس متفرغ حائز على الحد األدنى الالزم من التدريب عند 
دخوله معترك التعليم مع ١٥ عاما من الخبرة المهنية. كما ويقصد بالحد األقصى المبلّغ 

للرواتب بالحد األقصى المجدول للمرتب السنوي (قمة سلم الرواتب) لمدرس متفرغ حائز على 
ً إلى  الحد األدنى الالزم من التدريب ليكون مؤهالً لممارسة عمله. تبلّغ بيانات الرواتب استنادا

السياسات الرسمية للمؤسسات العامة.

المستجدون. التالميذ أو الطالّب الذين يلتحقون للمرّة األولى ببرنامج ما أو بمرحلة ما أو بمستوى من 
مستويات التعليم.
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مسرد

المصروفات على التعليم
مجموع المصروفات الحكومية على التعليم. مجموع المصروفات على التعليم وعلى إدارة 
التعليم التي تنفقها الحكومات المحلية واإلقليمية والوطنية/المركزية، بما فيها البلديات 

ويستثنى منها التحويالت بين اإلدارات.

المصروفات الجارية على التعليم. هي المصروفات على السلع والخدمات المستهلكة خالل 
السنة الجارية والتي يتم تجديدها، إذا ما دعت الحاجة، في سنة تالية. تشمل هذه المصروفات: 

الرواتب، ومعاشات التقاعد والمزايا الخاصة بالموظفين، والخدمات المقدمة بموجب عقود أو على 
أساس الشراء، والموارد األخرى بما فيها الكتب والمواد التعليمية، والخدمات االجتماعية، وغير 

ذلك من المصروفات الجارية كمساعدات األسر والطالب والمعدات الصغيرة، واإلصالحات الثانوية، 
والوقود، واالتصاالت، وتكاليف السفر، والتأمين، واإليجارات.

المصروفات الرأسمالية على التعليم. هي المصروفات على األصول التي تعمر ألكثر من عام واحد. 
وتتضمن المصروفات على أعمال البناء والتشييد والرميم واإلصالحات الكبيرة للمباني والمصروفات 

المتعلقة بشراء المعدات الثقيلة والعربات.

اإلعانات الحكومية. تتضمن اإلعانات الحكومية لألسر والكيانات الخاصة األخرى التحويالت 
للقطاع الخاص للمؤسسات التربوية والتحويالت بهدف تغطية النفقات المعيشية للطالب، 

وغيرها من النفقات األخرى المرتبطة بالتعليم، التي تحدث خارج المؤسسة التعليمية.

وتتألف اإلعانات الحكومية لألسر والكيانات الخاصة األخرى للمؤسسات التربوية من التحويالت 
الحكومية وبعض المدفوعات األخرى للطالب أو األسر شريطة تسديدها كدفعات لمؤسسات 
تربوية بدالً لخدمات تعليمية (على سبيل المثال الزماالت، المساعدات المالية وقروض الطالب 

لرسوم التعليم). كما وتتضمن التحويالت الحكومية بعض المدفوعات األخرى للكيانات الخاصة 
من غير األسر بما فيها، على سبيل المثال، اإلعانات المسددة للشركات أو المنظمات العمالية التي 

تدير برامج تدريبية ومعونات الفوائد للمؤسسات المالية التي تقدم قروض التعليم.

كما وتتضمن اإلعانات الحكومية لألسر المدفوعات الغير مرتبطة بالمؤسسات التعليمية 
كاإلعانات المقدمة مباشرة للطالب لتحمل تكاليف المعيشة وغيرها من اإلعانات، نقدية كانت 
أم عينية، مثل تعرفة النقل العام المخفضة أو المجانية والبدالت العائلية المشروطة بمتابعة 

التعليم.

ع لشخص في سن الدخول المدرسي قضاءها  معدل سنوات الدراسة المرتقبة. عدد السنوات التي يتوقّ
في المستويات المحددّة.

المعيدون. التالميذ المقيّدون في الصفّ الدراسيّ عينه لمرة ثانية أو أكثر.

َ إلى  الوقت المخصص لتعليم التالميذ. ويقصد به عدد ساعات التعليم التي يتلقاها التلميذ استنادا
الجزء اإللزامي أو االختياري من المقرر غير واضحة. ويحسب عدد ساعات التعليم السنوية بضرب عدد 

الحصص الصفية خالل عام واحد بالمدة المخصصة للحصة الواحدة. والمقرر المخصص هو المحتوى 
المتعلق بالمواد كما هو محدد من قبل الحكومة أو نظام التعليم ويدمج عادة في الكتب المدرسية 

ودليل المقرر ومحتوى االمتحانات وفي السياسات والقوانين وغيرها من الوثائق الرسمية إلدارة النظام 
التعليمي. ويحتوي المقرر المخصص على المواد اإللزامية وغيرها من المواد االختيارية.
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الوقت المخصص للتعليم (عدد ساعات التدريس). وهو إجمالي عدد ساعات التعليم التي يفترض 
بمدرس متفرغ (بدوام كامل) أن يوفرها لتعليم صف ما أو مرحلة دراسية ما خالل سنة دراسية كاملة 

حسب السياسات الرسمية المعتمدة في البلد المعني. ويستثنى من ذلك أوقات االستراحة التي 
يقضيها المدرس بين الحصص الصفية. ويحسب عدد ساعات التدريس السنوية بضرب عدد ساعات 

التعليم األسبوعية بعدد أسابيع السنة الدراسية محسوما منها أيام األعياد والعطل الرسمية. ويمكن 
االعتماد على بيانات المسوح لتقدير ساعات التدريس السنوية حين ال تتوفر هذه المعلومات بشكل 

رسمي.

 لباقة أوسع من التعاريف يرجى الرجوع إلى المسرد المتعدد اللغات للمعهد على العنوان
www.uis.unesco.org/glossary

http://www.uis.unesco.org/glossary
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راتالملحق تعريف المؤشّ ب

التعليم تمويل 
مجموع المصروفات الحكومية على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. 

مجموع المصروفات الجارية والرأسمالية على التعليم من قبل الحكومات المحلية، واإلقليمية، 
والوطنية بما في ذلك البلديات، (باستثناء مساهمات األسر)، معبّر عنه كنسبة مئوية من إجمالي 

الناتج المحلي.

مجموع المصروفات الحكومية على التعليم كنسبة مئوية من مجموع المصروفات 
. مجموع المصروفات الجارية والرأسمالية على التعليم، من قبل الحكومات المحلية،  الحكوميةّ

واإلقليمية، والوطنية معبّر عنه كنسبة مئوية من إجمالي المصروفات الحكومية على كافة 
القطاعات (بما فيها الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية، إلخ...).

مجموع المصروفات على المؤسسات واإلدارات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي بحسب المصدر. اإلنفاق من المصادر الحكومية والخاصة والدولية على المؤسسات 

التعليمية (كالمدارس والجامعات وما يماثلها من مؤسسات تربوية) وعلى اإلدارة التربوية في 
مستوى تعليمي محدد، بحسب المصدر، معبّر عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج القومي. 

ويستثني هذا المؤشر اإلعانات الحكومية للقطاع الخاص. لذلك، قد تختلف قيمة اإلنفاق على 
المؤسسات واإلدارات التعليمية عن إجمالي اإلنفاق الحكومي على التعليم.

المصروفات الحكومية للطالب بحسب المستوى (م.ق.ش). مجموع اإلنفاق الحكومي للطالب 
في مرحلة تعليمية معينة معبّر عنه بالدوالر األمريكي المعدل بتكافؤ القوة الشرائية.

المصروفات على التعليم بحسب طبيعة اإلنفاق كنسبة مئوية من مجموع المصروفات على 
المؤسسات الحكومية، بحسب المستوى. المصروفات حسب طبيعة اإلنفاق (رواتب، مصروفات 

جارية أخرى، مجموع المصروفات الجارية أو الرأسمالية) معبر عنها كنسبة مئوية من مجموع 
المصروفات المخصصة للمستوى المحدد. مجموع الرواتب والمصروفات الجارية األخرى يساوي 

المصروفات الجارية. اإلعانات الحكومية للقطاع الخاص والمصاريف اإلدارية غير مدمجة.

المصروفات للطالب الواحد كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد. مجموع 
المصروفات للطالب الواحد في مستوى تعليمي محدد معبر عنه كنسبة مئوية من متوسط الناتج 

المحلي اإلجمالي للفرد.

حجم الصف (الفصل). هو عدد التالميذ المسجلين مقسوما على عدد الصفوف (الفصول أو الشعب) 
اإلجمالي في البلد المعني. ومن أجل ضمانة المقارنة الدولية فقد تم حذف الصفوف المخصصة لذوي 
االحتياجات الخاصة. وتتضمن البيانات البرامج المنتظمة فقط في مرحلة التعليم االبتدائي والمرحلة 

األولى من التعليم الثانوي وتستثني حصص تدريس المجموعات الفرعية خارج إطار الصفوف المنتظمة.

ر التكافؤ بين الجنسين. نسبة قيم اإلناث إلى الذكور لمؤشر معين. إذا كان مؤشر المساواة بين  مؤشّ
الجنسين يبلغ ١ فذلك يشير إلى المساواة بين الجنسين.
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. عدد التالميذ المستجدين في الصف األول من التعليم الثانوي  نسبة االنتقال إلى التعليم الثانويّ
(البرامج العامة فقط) في سنة معينة، معبّرا عنه كنسية مئوية من عدد التالميذ المقيدين في الصف 

النهائي من التعليم االبتدائي في السنة السابقة.

معدل التالميذ للمدرس. متوسط عدد التالميذ للمدرس الواحد في مستوى تعليمي محدد في سنة 
دراسية معينة.

معدل سنوات الدراسة المرتقبة. مجموع نسب القيد حسب العمر لمستويات التعليم المعيّنة. 
للتعويض عن البيانات الموثوقة حسب العمر في التعليم العالي، يتمّ ضرب معدل القيد اإلجمالي في 

التعليم العالي بخمسة (٥) ويستخدم الناتج كتقدير لمعدالت القيد بحسب العمر. أما في جميع 
مستويات إسكد األخرى، فيقسم الجزء من القيد غير الموزّع حسب العمر على مجموع السكان في 

ة المستوى المعنيّ قبل أن يضاف إلى  الفئة العمرية المناظرة للمستوى التعليمي ويضرب الحاصل بمدّ
مجموع نسب القيد بحسب العمر.

المتوسطات اإلقليمية. المتوسطات اإلقليمية هي متوسطات مرجحة تأخذ في الحسبان الحجم 
النسبي للفئة المعنية من السكان بين البلدان التي تكون اإلقليم. بالتالي فلقيمة المؤشرات في 
البلدان التي تتمتع نسبياً بعدد السكان األكبر قدرة مرجحة على المتوسطات اإلقليمية. وتستند 
المعدالت اإلقليمية إلى البيانات المنشورة وإلى تقديرات حسابية بالنسبة للبلدان التي ال تتوافر 

بياناتها. وتستند هذه التقديرات إلى بيانات منشورة للبلد المعني في سنوات سابقة. كما ويتم األخذ 
بعين االعتبار مؤشرات أخرى التي من الممكن أن توفر بعض المعلومات عن اتجاه المؤشر المعني. وفي 

حال كل من أفغانستان والصين وهاييتي والهند وبابوا غينيا الجديدة واالتحاد الروسي والصومال ارتكزت 
هذه الحسابات بشكل جزئي على تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء.

نسبة البقاء في الدراسة. النسبة المئوية لفوج من التالميذ المسجلين في الصف األول من مستوى 
تعليمي معين في سنة دراسية معينة والذين من المتوقع أن يصلوا إلى صف محدد بصرف النظر عن 
ً لبيانات القيد حسب  اإلعادة. وتحتسب نسب البقاء على أساس منهجية إعادة تركيب الفوج استنادا

الصف لسنتين متتاليتين وبيانات المعيدين حسب الصف للسنة األخيرة.

نسب الحركية
نسبة الحركية نحو الداخل. عدد الطالب القادمين من الخارج للدراسة في بلد معين كنسبة 

مئوية من مجموع طالب التعليم العالي في ذلك البلد.

نسبة الحركية نحو الخارج. عدد الطالب من بلد معين المقيدين في الخارج كنسبة مئوية من 
مجموع طالب التعليم العالي في ذلك البلد.

نسبة التخرج اإلجمالية. عدد الخريجين من مستوى أو برنامج معين، بغض النظر عن السن، معبر 
ان في الفئة العمرية النظريّة للتخرج من هذا المستوى أو هذا  عنه كنسبة مئوية من مجموع السكّ

البرنامج.

نسبة التدفق الصافي للطالب المتنقلين. العدد اإلجمالي للطالب الوافدين في التعليم العالي في 
بلد ما ناقصاً منه الطالب من المواطنين الدارسين في الخارج في ذات المستوى التعليمي معبّر عنه 

كنسبة مئوية من إجمالي القيد في التعليم العالي في ذلك البلد.

نسبة القبول اإلجماليّة. عدد التالميذ المستجدين في الصف األول من التعليم االبتدائي، بغض النظر 
عن العمر، معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في الفئة العمرية النظرية للقبول في هذا 

المستوى.
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نسبة القبول اإلجمالية المرتقبة األخير من التعليم االبتدائي. العدد اإلجمالي للمستجدين في 
الصف األول من التعليم االبتدائي في سنة معينة، بغض النظر عن العمر، المتوقع بلوغهم الصف 

ان في الفئة  ً عنه كنسبة مئوية من مجموع السكّ االبتدائي األخير، بغض النظر عن اإلعادة، معبرا
العمرية النظريّة للقبول في التعليم االبتدائي لنفس السنة. ويتم حسابه بضرب نسبة القبول 

اإلجماليّة بالتعليم االبتدائي في احتمال نسبة البقاء في الدراسة حتى الصف االبتدائي األخير. يقدر هذا 
المؤشر مستقبل نسبة القبول اإلجمالي بالصف االبتدائي األخير اعتمادا على العدد الجاري للتالميذ 

المستجدين في الصف األول االبتدائي مع افتراض ثبات نسبتي االنتقال واإلعادة. فهو بالتالي يتوقع تأثير 
سياسات التعليم المرتبطة بااللتحاق بالتعليم االبتدائي على القبول بالصف األخير ومستقبل سنوات 

الدراسة المرتقبة.

نسبة القبول اإلجماليّة بالصفّ األخير من التعليم االبتدائي. مجموع عدد التالميذ المستجدين في 
الصفّ األخير من التعليم االبتدائي، بغض النظر عن أعمارهم، معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع 

ان في الفئة العمرية النظريّة للقبول في هذا الصف. السكّ

نسبة القبول الصافية. عدد التالميذ الجدد في الصف األول من التعليم االبتدائي، الذين هم في الفئة 
العمرية النظرية للدخول إلى المرحلة االبتدائية، معبّر عنه كنسبة مئوية من السكان في الفئة 

العمرية نفسها.

نسبة القبول الصافية المعدلة. إجمالي القيد في التعليم االبتدائي لمن هم في السن النظرية 
للدخول إلى هذا المستوى معبّر عنه كنسبة مئوية من إجمالي السكان في الفئة العمرية عينها في 
سنة دراسية محددة. ويناظر هذا المؤشر نسبة القيد حسب العمر للسن الرسمية لدخول المرحلة 

االبتدائية كما أنه يقيس المستوى الحقيقي للنفاذ إلى التعليم االبتدائي للفئة العمرية المستهدفة.

نسبة القرائية. عدد األشخاص الملمين بالقراءة والكتابة من فئة عمرية ما معبّر عنه كنسبة مئوية 
من إجمالي السكان في الفئة العمرية ذاتها. تقيس نسبة القرائية للراشدين القرائية لدى األشخاص 

في سن ١٥ وما فوق بينما تقيس نسبة القرائية للشباب القرائية لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين ١٥ و ٢٤ سنة.

نسبة القيد اإلجماليّة. عدد التالميذ المقيّدين في مستوى معيّن من مستويات التعليم، بصرف النظر 
ان في الفئة العمرية النظريّة لمستوى التعليم  ، معبر عنه كنسبة مئويّة من مجموع السكّ عن السنّ

نفسه. بالنسبة للتعليم العالي، يتم اعتماد السنوات الخمس التي تلي مباشرة السن النظرية إلكمال 
التعليم الثانوي على أنها الفئة العمرية المناظرة لهذا المستوى.

نسبة القيد الصافية. عدد التالميذ في الفئة العمرية النظرية لمستوى معين من التعليم المقيدين 
في ذلك المستوى، معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في هذه الفئة العمرية.

نسبة القيد الصافية المعدلة. عدد التالميذ في الفئة العمرية النظرية لمستوى التعليم االبتدائي، 
المقيدين في التعليم االبتدائي أو الثانوي، معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في هذه 

الفئة العمرية. ويقيس هذا المؤشر مستوى اإلنجاز باتجاه هدف تعميم التعليم االبتدائي كما يقيس 
المشاركة الحقيقية في التعليم للسكان في عمر التعليم االبتدائي.

النسبة المئوية للطالبات. عدد الطالبات اإلناث في مستوى تعليمي معين معبّر عنه كنسبة مئوية 
من مجموع الطلبة المقيدين في هذا المستوى.

النسبة المئوية للقيد في التعليم الخاص. عدد التالميذ أو الطلبة، في مستوى تعليمي معين، 
المقيدين في مؤسسات ال تُدار من قبل سلطة حكومية ولكنها تُدار وتُسير، بغرض الربح أو ال، من قبل 

هيئة خاصة كمنظمة غير حكومية أو هيئة دينية أو جماعة ذات اهتمام معين أو مؤسسة أو شركة 
تجارية، معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع عدد التالميذ أو الطلبة المقيدين في هذا المستوى من 

التعليم.
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النسبة المئوية للقيد في التعليم المهني والتقني. عدد الطلبة المقيدين في البرامج التقنية 
والمهنية في مستوى تعليمي معين كنسبة مئوية من مجموع عدد الطلبة المقيدين في جميع برامج 

هذا المستوى من التعليم ( تقني ومهني وعام).

وا المستوى األدنى من برامج تدريب  النسبة المئويّة للمدرسين المدرّبين. عدد المدرّسين الذين تلقّ
المدرّسين (قبل الخدمة أو أثنائها) الالزم للتدريس في مستوى التعليم ذي الصلة في البلد المعني، 

معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع عدد المدرسين في هذا المستوى.

النسبة المئوية للمعيدين. عدد التالميذ المقيدين في نفس الصف لمرة ثانية أو أكثر معبّر عنه 
كنسبة مئوية من مجموع المقيدين في الصف المعني.

النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي الذين اشتركوا في برنامج ما من برامج 
تنمية الطفولة المبكرة. عدد التالميذ الجدد في التعليم االبتدائي الذين تابعوا أحد البرامج المنظمة 

للتعليم والعناية بالطفولة المبكرة، معبّر عنه كنسبة مئويّة من العدد اإلجمالي للتالميذ الجدد 
(المستجدين) في التعليم االبتدائي.

 لباقة أوسع من التعاريف يرجى الرجوع إلى المسرد المتعدد اللغات للمعهد على العنوان
www.uis.unesco.org/glossary

http://www.uis.unesco.org/glossary
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املعايير الرئيسيةمستوى التعليم ما قبل اإلبتدائي٠

 املرحلة األولية من التعليم املنظّ م املصممة أساسا ً إلدخال األطفال فى 
سنٍّ مبكرة جدا ً إلى اجلو السائد في املدرسةّ.

 يجب أن يتمّ في مراكز أو مدارس وأنّ يلبّي احلاجات التعليميّة واإلمنائيّة لدى أطفال يبلغون على األقل الثالثة من 
العمر وأن يكون العاملون فيها قد تابعوا التدريب املالئم (أي أنّهم مؤهلون) كي يوفّروا البرنامج التعليمي لألطفال.

املعايير الرئيسيةمستوى التعليم اإلبتدائي١

 مصمّ م عادة ملنح التّالميذ تعليماً اساسياً سليماً في القراءة والكتابة 
واحلساب.

 بداية الدراسات املنتظمة التي متيّز التعليم اإلبتدائي مثل القراءة والكتابة واحلساب. دخول املؤسسات 
 التعليمية أو متابعة البرامج اإلبتدائيّة املعتمدة على الصعيد الوطني. ال يوفّر استهالل أنشطة القراءة 

وحده معياراً كافيًا لتصنيف برنامج تعليمي في املستوى ١ حسب إسكد.

املعايير الرئيسيةاملرحلة األولى من التعليم الثانوي٢

 تواصل املرحلة األولى من التعليم الثانوي عامة البرامج األساسيّة اخلاصة 
 باملرحلة ّ االبتدائية، مع أنّ التعليم يركّز في صورته النموذجية تركيزا ً أكبر 

 على املادة، ويوظّ ف في غالب األحيان ّ مدر سني أكثر تخصّ صا ً يُعنَوْن بصفوف 
 في غالب األحيان مدرّسني أكثر تخصّصاً يُعنَوْن بصفوف 

في مجال تخصّ صهم.

 تتمثّل البرامج في بداية املرحلة ٢ بالنّقطة التي يبدأ عندها توجه البرامج نحو املادة، باعتماد مدرّسني 
أكثر تخصّ صاً ي ُعنَوْن بصفوف في مجال تخصّ صهم.

 إذا كانت نقطة التحوّل التنظيمي هذه ال تتماشى والفصل الطبيعي في احلدود بني البرامج التعليمية 
 على الصعيد الوطني، حينذاك يجب فصل البرامج عند النقطة التي تبدأ معها البرامج على الصعيد 

الوطني بالتعبير عن هذا التغيير التنظيمي.

املعايير الرئيسيةاملرحلة الثانية من التعليم الثانوي٣

 املرحلة النهائية من التعليم الثانوي في معظم البلدان. التعليم منظّ م غالباً 
 حول املواد أكثر مما هو احلال في املستوى ٢ حسب إسكد، ويجب أن تتوفر 

 فى املدرسني. وفق الصورة النموذجية، مؤهالت أعلى أو أكثر تخصصا ً مما هو 
مطلوب في إسكد.

 يجب أن تشكّل احلدود على الصعيد الوطني بني مرحلتي التعليم الثانوي األولى والعليا العامل الرئيسي 
للفصل بني املستويني ٢ و.

 يستلزم عادة القبول في برامج هذا املستوى إمتام إسكد ٢، أو اجلمع بني التعليم األساسي واخلبرة 
التي تظهر القدرة على استيعاب برامج إسكد.

املعايير الرئيسيةالتعليم ما بعد الثانوي غير العالي٤

 جتتاز هذه البرامج حدود املرحلة العليا من التعليم الثانوي إلى التعليم ما 
 بعد الثانوي من وجهة نظر دولية، مع أنّها قد تُعتبر بوضوح برامج املرحلة 

العليا من التعليم الثانوي او التعليم ما بعد الثانوي، في.
 السياق الوطني ليست فى غالب األحيان أكثر تقدماً بكثير من برامج إسكد ٣ 

 لكنّها تسهم في توسيع آفاق املعرفة لدى املشاركني الذين سبق أن أمتّوا برنامجاً 
 من برامج املستوى. ٣ والطالب هم، وفق الصورة النموذجية، أكبر سناً من أولئك 

الذين يتابعون برامج إسكد.
متتد برامج إسكد ٤، وفق الصورة النموذجيّة، لفترة تتراوح بني ستّة أشهر وسنتني.

يكون الطالب الذين يلتحقون بإسكد ٤، وفق الصورة النموذجيّة، قد أمتّوا إسكد.

معايير تصنيف املستوى والفئتني الفرعيتني (٥أ و ٥ب)املرحلة األولى من التعليم العالي٥

تستلزم متابعة هذه البرامج عادةً إمتام أحد املستويني ٣أ أو ٣ب بنجاح أو حيازة مؤهل مشابه في إسكد ٤أ.املضمون التعليمي في برامج إسكد ٥ أكثر تقدّما من مضامني املستويني ٣ و ٤.

 تتميّز برامج مستوى إسكد ٥أ بارتكازها إلى حدّ بعيد على الدراسات النّظريّة، ٥أ
 وهي تتوخّ ى منح مؤهالت كافية للتمكني من االلتحاق ببرامج بحثيّة متقدِّمة 

أو ممارسة مهن تتطلّب مهارات عالية.

إجناز احلد األدنى للمدة التراكمية النظرية (فى املستوى الثالث من التعليم) البالغ ثالث سنوات؛  .١
تتطلب فى الحاالت النموذجية أن تتوافر إمكانية منح شهادات بحثية متقدّمة في الكلّيات التي تقدّم فيها؛   .٢

قد تتضمّ ن إجناز مشروع بحثيّ أو تقدمي أطروحة؛  .٣
إتاحة مستوى التعليم املطلوب ملمارسة مهنة تتطلّب مهارات عالية أو ملتابعة برنامج بحثيّ متقدّم.  .٤

 برامج مستوى إسكد ٥ب هي في العموم أكثر تخصّصاً من برامج مستوى ٥ب
إسكد ٥أ من النواحي التطبيقيّة والتقنيّة والعمليّة.

تعتبر برامج ٥ب موجهة أكثر من ٥أ إلى اكتساب املهارات العملية والدرايات الالزمة ملزاولة مهنة   .١ 
معينة وال حتضر إلى دراسات أو بحوث معمقة؛

تدوم على األقل سنتني؛  .٢
تزود الناجحني فيها باملؤهالت المالئمة لسوق العمل.  .٣

املرحلة الثانية من التعليم العالي (تقود إلى مؤهل بحثي متقدم)٦

 هذا املستوى مخصّص لبرامج مستوى التعليم العالي التي تؤدي إلى منح 
 مؤهّل بحثيّ متقدّم. البرامج مكرّسة للدراسات املتقدّمة والبحوث التي 

تتّسم باألصالة.

تتطلّب تقدمي أطروحة أو بحث صالح للنشر، يشكّ ل حصيلة جهد بحثي أصيل وإسهاماً هاماً في إثراء املعارف؛  .١
ال تستند فقط إلى النشاط ضمن إطار دورة دراسيّة؛  .٢

تعد املشاركني لشغل وظائف فى التعليم اجلامعى فى مؤسسات برامج من مستوى إسكد ٥أ، وكذلك   .٣ 
لشغل وظائف تتعلق بالبحوث فى هيئات حكومية أو صناعية.

وصف مستويات ومعايير التّصنيف والفئات الفرعية في إسكد ٩٧

ج الملحق
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فئات فرعيةاملعايير اإلضافية

 يجب توفر املؤهالت التربويّة لدى هيئة التدريس، وتطبيق مناهج ذات 
عناصر تربوية.

املعايير اإلضافية

 في البلدان حيث السن اإللزامي للحضور (أو على األقل السّ ن 
 التي يباشر فيها الطالب فعلياً التعلّم) يأتي بعد بداية الدراسة 

 املنتظمة في املواضيع املذكورة، يجب استعمال العام األول من 
احلضور اإللزامي لترسيم احلدود بني إسكد ٠ وإسكد ١.

توجه البرامجالغاية التي صُمِّمَت ألجلها برامج إعداد الطّالباملعايير اإلضافية

 في حال عدم توافر نقطة فصل لهذا التغيير التنظيمي، يتعني 
 حينذاك على الدول أن تعمد إلى فصل اصطناعي للبرامج على 

 الصعيد الوطني بني إسكد ١ وإسكد ٢ عند نهاية السنوات 
الستة من مرحلة التعليم اإلبتدائي.

 في البلدان التي ال يتوفر فيها نظام فصل بني املرحلتني األولى 
 والعليا من التعليم الثانوي، وحيث متتدّ املرحلة األولى من 

 التعليم الثانوي ألكثر من ثالث سنوات، يجب أن حتُ تسبَ فقط 
 السنوات الثالث األولى التي تلي التعليم اإلبتدائي على أنها 

املرحلة األولى من التعليم الثانوي.

 البرامج املصمّمة إلعداد الطالب للوصول مباشرة إلى أ
 املستوى ٣ وفق ترتيب يؤدي في نهاية املطاف إلى التعليم 

العالي، أي إلى متابعة مستويي إسكد ٣أ وإسكد ٣ب.

عام

 التعليم غير املصمّم صراحةً إلعداد املشاركني فيه 
 ملمارسة فئة معيّنة من األعمال أو املهن أو ملتابعة 

برامج التعليم املهني / التقني العليا.

 البرامج املصمّ مة إلعداد الطالب للوصول مباشرة ب
إلى برامج املرحلة ٣ج.

ني
مه

 التعليم الذي يعدّ املشاركني فيه ملمارسة أعمال 
 معيّنة مباشرة ومن دون تدريب إضافي. وعند إمتام هذه 

 البرامج بنجاح، يحصل املشاركون فيها على مؤهل 
مهنيّ ذي صلة بسوق العمل. ا للدخول مباشرة إلى ج  البرامج املصمّ مة أساسً

 سوق العمل عند نهاية هذا املستوى، املشار 
اليها احيانا بالبرامج "النهائيّة".

توجه البرامجالغاية التي صُمِّمَت ألجلها برامج إعداد الطّالببرامج الوحدات التدريبيّة

 ميكن احلصول على مؤهل تعليمي في برنامج من برامج الوحدة 
التدريبية عن طريق اجلمع بني مجموعات من الدروس أو الوحدات 

التدريبيّة ضمن برنامج يستوفي شروطاً منهجيّة معيّنة.
 ميكن أالّ تكون الوحدة التدريبيّة الواحدة، مع ذلك، موجّ هة نحو 

غايةٌ تعليميةٌ أو نحو سوق العمل أو نحو برنامج معنيّ.

برامج مصمّ مة للدخول مباشرة إلى مستوى إسكد ٥أ.أ

عام

 التعليم غير مصمّ م صراحةً إلعداد املشاركني فيه 
 ملمارسة فئة معيّنة من األعمال أو املهن أو ملتابعة 

برامج التعليم املهني / التقني العليا.

برامج مصمّ مة للدخول مباشرة إلى مستوى إسكد ٥ب.ب

ني
مه

 التعليم الذي يعدّ املشاركني فيه ملمارسة أعمال 
 معيّنة مباشرة ومن دون تدريب إضافي. ولدى إمتام هذه 

 البرامج بنجاح، يحصل املشاركون فيها على مؤهل 
مهنيّ ذي صلة بسوق العمل.

 برامج غير مصمّ مة لتؤدي مباشرة إلى مستوى إسكد ج
 ٥أ أو ٥ب. لذا، فهي تؤدي مباشرة إلى سوق العمل، او 

إلى برامج إسكد ٤ أو غيرها من برامج إسكد ٣ مع ذلك،

توجه البرامجالغاية التي صُمِّمَت ألجلها برامج إعداد الطّالبأنواع البرامج التي تتالءم واملستوى ٤

 النوع األول هو عبارة عن برامج مهنية قصيرة إمّا ألن مضمونها ال يُعتبرُ 
 "من التعليم العا لي" في بلدان عديدة أم أنّ البرامج ال تستوفي شروط 

املدة احملدّدة بسنتني على األقل ملستوى إسكد ٥ب.
 هذه البرامج مصمّمة غالبا ً للطّالب الذين أمتّوا املستوى ٣، مع أنّ دخوله 

قد ال يستلزم حيازة مؤهل رسميّ للمستوى ٣ حسب إسكد.
 النوع الثاني من البرامج يعتبر على الصعيد الوطني أنّه من برامج 

 املرحلة العليا من التعليم الثانوي، مع أنّ متتبعي هذه البرامج 
 يكونون قد أمتّوا، وفق الصورة النموذجيّة، برنامجاً آخر من برامج املرحلة 

العليا من التعليم الثانوي (أي برنامج املرحلة الثانية).

 برامج مصمّ مة للدخول مباشرة إلى مستوى إسكد أ
عام٥أ او ٥ب.

 التعليم غير املصمّم صراحةً إلعداد املشاركني فيه 
 ملمارسة فئة معيّنة من األعمال أو املهن أو ملتابعة 

برامج التعليم املهني / التقني العليا.

 برامج غير مصمّ مة للدخول مباشرة إلى مستوى ب
 إسكد ٥أ او ٥ب. وهي تؤدي مباشرة إلى سوق 

نيالعمل أو إلى برامج أخرى من إسكد.
مه

 التعليم الذي يعدّ املشاركني فيه ملمارسة أعمال 
 معيّنة مباشرة ومن دون تدريب إضافي. وعند إمتام هذه 

 البرامج بنجاح، يحصل املشاركون فيها على مؤهل 
مهنيّ ذي صلة بسوق العمل.

الدرجة حسب البنية الوطنية ملنح الشهادات واملؤهالتاملدة التراكميّة النظرية في التعليم العالي

الفئات: الشهادة األولي، الشهادة الثانية أو أكثر.أ فئات املدة: أقلّ من ٥ سنوات؛ ٥ سنوات أو أكثر.أ

الفئات: منعدمة.بفئات املدة: منعدمة.ب

http://www.uis.unesco.org/publications/ISCED97 :للحصول على النسخة الكاملة لتصنيف إسكد ٩٧، الرجاء مراجعة الموقع

http://www.uis.unesco.org/publications/ISCED
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الدول العربية (٢٠ دولة أو إقليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

األراضي الفلسطينية المحتلة، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، 
الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، المملكة 

العربية السعودية، موريتانيا واليمن.
اليونسكو  المشترك لمعهد  المسح  المشاركة في  الدول  و/أو   (WEI) العالمية  المؤشرات  برنامج  دول 

:(UOE) األوروبية  للجماعات  اإلحصاء  ومكتب  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  لإلحصاء 
األردن وتونس ومصر.

أوروبا الوسطى و الشرقية (٢١ دولة أو إقليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

أوكرانيا، بيالروس، صربيا، جمهورية مولدوفا ومنتينيغرو.
اليونسكو  المشترك لمعهد  المسح  المشاركة في  الدول  و/أو   (WEI) العالمية  المؤشرات  برنامج  دول 

:(UOE) األوروبية  للجماعات  اإلحصاء  ومكتب  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  لإلحصاء 
اإلتحاد الروسي، البوسنة والهرسك، الجمهورية التشيكية، المجر، ألبانيا، أستونيا، بلغاريا، بولندا، تركيا، 

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، كرواتيا، التفيا وليتوانيا.

آسيا الوسطى (٩ دول أو أقاليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، تركمنستان، جورجيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان ومنغوليا.

شرق آسيا و المحيط الهادىء (٣٤ دولة أو إقليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

بابوا غينيا الجديدة، باالو، بروناي دار السالم، توفالو، توكيالو، تونغا، تيمور الشرقية، جزر سليمان، جزر كوك، 
جزر مارشال، جمهورية فانواتو، جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، جمهورية الو الديموقراطية 

الشعبية، ساموا، سنغافورة، فيتنام، فيجي، كمبوديا، كيريباتي، ميانمار، ميكرونيزيا، ناورونيوي، نييوي، 
الصين - منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة والصين - منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة.

اليونسكو  المشترك لمعهد  المسح  المشاركة في  الدول  و/أو   (WEI) العالمية  المؤشرات  برنامج  دول 
:(UOE) األوروبية  للجماعات  اإلحصاء  ومكتب  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  لإلحصاء 

أستراليا، الصين، إندونيسيا، اليابان، الفلبين، تايالند، جمهورية كوريا، ماليزيا و نيوزيلندا.

د
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أمريكا الالتينية و الكاريبي (٤١ دولة أو إقليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

ا، إكوادور، بربادوس، برمودا، بنما،  يّ البهاما، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، آروبا، أنتيغوا وبربودا، أنغِ
بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)، بيليز، ترينيداد وتوباغو، جزر األنتيل الهولندية، جزر الكايمن، جزر تركس 

وكايكوس، جزر فيرجين البريطانية، دومينيكا، سانت فنسنت وغرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت 
يّانا، فنزويال (الجمهورية البوليفارية)، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا،  لوسيا، سورينام، غرينادا، غواتيماال، غوِ

مونتسيرات، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.
اليونسكو لإلحصاء  المشترك لمعهد  المسح  المشاركة في  الدول  و/أو   (WEI) العالمية  المؤشرات  برنامج  دول 

:(UOE) األوروبية  للجماعات  اإلحصاء  ومكتب  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
األرجنتين، أوروغواي، البرازيل، المكسيك، باراغواي، بيرو، جامايكا وشيلي.

أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية (٢٩ دولة أو إقليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

أندورا، الكرسي البابوي، جبرا لتر، موناكو، سان مارينو.
اليونسكو لإلحصاء  المشترك لمعهد  المسح  المشاركة في  الدول  و/أو   (WEI) العالمية  المؤشرات  برنامج  دول 

:(UOE) األوروبية  للجماعات  اإلحصاء  ومكتب  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
أسبانيا، البرتغال، الدنمرك، السويد، المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، الواليات المتحدة 

األميركية، اليونان، ألمانيا، إسرائيل، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، 
لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة وهولندا.

جنوب و غرب آسيا (٩ دول أو أقاليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

الملديف، أفغانستان، باكستان، بنغالديش، بوتان، جمهورية إيران اإلسالمية، نيبال.
اليونسكو لإلحصاء  المشترك لمعهد  المسح  المشاركة في  الدول  و/أو   (WEI) العالمية  المؤشرات  برنامج  دول 

:(UOE) األوروبية  للجماعات  اإلحصاء  ومكتب  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
الهند وسري النكا.

أفريقيا جنوب الصحراء (٤٥ دولة أو إقليم)
لإلحصاء: اليونسكو  بمسح معهد  المشاركة  الدول 

الرأس األخضر، السنغال، الصومال، الكاميرون، الكونغو، النيجر، أثيوبيا، أنغوال، أوغندا، إريتريا، بنين، بوتسوانا، 
بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى، 

جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب إفريقيا، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساوتومي وبرنسيبي، سوازيالند، سيراليون، 
سيشيل، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا اإلستوائية، غينيا بيساو، كوت ديفوار، كينيا، ليبيريا، ليسوتو، 

مالي، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا.
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قاعدة البيانات
إنّ النسخة المطبوعة من الموجز التعليمي العالمي تشكل مجموعة جزئية فقط من بيانات التعليم 

اً المتوفرة لمعهد اليونسكو لإلحصاء. يمكن الحصول على باقة أوسع من البيانات  المقارَنة دوليّ
.http://stats.uis.unesco.org :والمؤشرات من خالل الموقع اإللكتروني للمعهد على العنوان

تشتمل قاعدة بيانات المعهد على ما يزيد عن ٥٠٠ مؤشر وبيان في مجال التعليم. وتغطي هذه البيانات 
والمؤشرات مستويات التعليم المختلفة من التعليم قبل االبتدائي إلى التعليم العالي، ومواضيع 

م، واإلتمام، والمعلّمين والتمويل. وعلى سبيل المثال من الممكن  كااللتحاق، والمشاركة، والتقدُّ
للمستخدم الوصول إلى إحصاءات حول:

القيد حسب الصف ومستوى التعليم؛  •
اإلعادة حسب الصف؛  •

القيد في التعليم العالي حسب مجاالت الدراسة، الخ.  •

كما توفر قاعدة البيانات مجموعة من األدوات تتيح استخدام البيانات وتحليلها بما في ذلك:
لمحة عن الحالة العامة للبلدان مبينة مؤشرات التعليم الرئيسية؛  •

أدوات لبناء الجداول االحصائية والرسوم البيانية؛  •
وسائل المسح، التصنيفات ووثائق متعلقة بالمنهجية.  •

السلسلة الزمنية
ً للتصنيف الدولي المقنن  تحتوي قاعدة البيانات على بيانات ومؤشرات تعود للعام ١٩٩٩ وما يليه، استنادا

للتعليم ١٩٩٧. باإلضافة إلى ذلك، توفر قاعدة بيانات جانبية مجموعة من المؤشرات حول المشاركة 
والتقدم والموارد للفترة ١٩٧٠-١٩٩٧.

تحديث البيانات
يتم تحديث قاعدة البيانات المتوفرة على شبكة اإلنترنت ثالث مرات سنوياً وذلك في شهر كانون الثاني/

يناير ونيسان/ابريل وتشرين األول/أكتوبر. ويحتوي هذا التقرير على البيانات والمؤشرات العائدة إلصدار 
شهر نيسان/ابريل ٢٠١٠. أما بالنسبة لبيانات البلدان المبلغ عنها بعد هذا التاريخ فتم إدماجها ضمن 

إصدار شهر تشرين األول/أكتوبر المتاح على االنترنت.
الوثائق

إن مجمل منشورات معهد اليونسكو لإلحصاء متاحة على موقع المعهد على شبكة اإلنترنت وبلغات 
عدة.

مركز اإلشعار
بإمكانكم التسجيل في مركز اإلشعار للحصول بواسطة بريدكم اإللكتروني على أحدث المعلومات بما 

يخص منتجات وتقارير المعهد.
القرص المضغوط

رة في  رات متوفّ لة من البيانات الخاصة والمؤشّ إن معظم الموارد اإللكترونية باإلضافة لمجموعة مفصّ
القرص المضغوط الخاص بالموجز التعليمي العالمي. وللحصول على نسخة منه يُرجى إرسال طلبكم 

.publications@uis.unesco.org :على العنوان التالي

ه الملحق

http://stats.uis.unesco.org
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معهد اليونسكو لإلحصاء
P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville

Montreal, Quebec H3C 3J7
Canada

 للحصول على املوارد اإللكترونية املتعلقة باملوجز متضمنة اجلداول اإلحصائية، السالسل الزمنية، الرجاء زيارة موقعنا على االنترنت: 
.www.uis.unesco.org/publications/GED2010

.publications@uis.unesco.org :للحصول على القرص املدمج الذي يحتوي علي هذه البيانات ميكن مراسلتنا على العنوان التالي

ز املوجز العاملي للتعليم لعام ٢٠١٠ بوجه خاص على النوع االجتماعي والتعليم لالحتفال بالذكرى اخلامسة  يركّ
عشر للمؤمتر العاملي الرابع للمرأة. ويقدم هذا اإلصدار مجموعة غنية من البيانات القابلة للمقارنة بني البلدان التي 

قام معهد اليونسكو لإلحصاء بجمعها باإلضافة إلى معلومات من مسوحات األسر وتقييمات التحصيل العلمي 
التي تتبع أوجه التفاوت بني اجلنسني عبر العالم.

لقد تعهد اتمع الدولي بإزالة أوجه التفاوت بني اجلنسني على جميع مستويات التعليم بحلول عام ٢٠١٥ كجزء 
من األهداف اإلمنائية لأللفية. ولكن حسب معهد اليونسكو لإلحصاء، املسؤول عن رصد أهداف التعليم الدولية، 

ً لديها بيانات) مازالت تواجه أوجه تفاوت بني اجلنسني في التعليم االبتدائي  فان ٦٣٪ من البلدان (من أصل ١٥٧ بلدا
ح أن تبقى هذه االختالالت في نصف هذه البلدان تقريباً بحلول عام ٢٠١٥.  والثانوي، ويرجّ

ويقدم املوجز مجموعة واسعة من مؤشرات التعليم والبيانات عن السنة الدراسية املنتهية في ٢٠٠٨ أو آخر 
سنة متاحة، فضالً عن بيانات لسنة ٢٠٠٩ بالنسبة لعدد صغير من البلدان. وهو يضم جداول بيانات من برنامج 

ً، مبا فيها أعضاء منظمة التعاون والتنمية في  مؤشرات التعليم العاملي، قابلة للمقارنة عبر مجموعة من ٦٢ بلدا
امليدان االقتصادي (OECD). وباستطاعة هذه املؤشرات أن تساعد في حتديد العالمات املرجعية ألداء نظم التعليم 

الوطنية.

ومعهد اليونسكو لإلحصاء هو املكتب اإلحصائي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 
وهو مركز األمم املتحدة إليداع اإلحصاءات القابلة للمقارنة في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة 

واالتصاالت.
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