
1 
 

   

 

 

 

 

 
 دليل إرشادي

 مسح التعليم النظامي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 كانون الثاني /ينايرمونتلاير، 



 قائمة المحتويات
 صفحة

 4  .............................................................................................................  المقدمة
 5  ......................................................................................... المسح تغطيةمدى  - 1القسم 

 6  ............................................................................................. التعليم النظامي األولي  (أ 
 6  ............................................................................................. التعليم النظامي للكبار  (ب 
 6  ..................................................................................... تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  (ج 
 7  ..................................................................................................... التعليم المهني  (د 
 7  .................................................................................................. التعليم  مصروفات (ه 

 8  ...................................................................................  الفترات والتواريخ المرجعية – 2القسم 
 8  ......................................................................................... السنة الدراسية أو األكاديمية (أ 
 8  ........................................................................................................ السنة المالية (ب 
 8  .......................................................................................... التاريخ المرجعي لألعمار  (ج 

 9  .......................................................................................... المستخدمةمفاهيم ال – 3القسم 
 9  .......................................................................................................... المستويات (أ 
 10  ................................................................................................ إتمام المستوى والنفاذ (ب 
 11  ........................................................................................................... الصفوف (ج 
 12  ........................................................................................................... المجاالت (د 
 12  ............................................................................................................. التوجه  (ه 
 13  ......................................................... (FTE) الكاملومعاِدالت الدوام الجزئي  الدوامالكامل و  الدوام (و 

 13  ................................................................ .................الطالب بدوام كامل ودوام جزئي 
 14  ........................................................................  الكادر التعليمي بدوام كامل ودوام جزئي

 15  .................................................................................. (FTE)كامل الدوام لاالت معادِ 
 15  ...........................................................................................................  العمر (ز 
 15  .................................................................................................المؤسسات التعليمية (ح 

 16     .......................................................................  .... التدريسيةوغير  التدريسيةالمؤسسات 
 16  ......................................................................... والخاصة الحكومية التعليميةالمؤسسات 

 17  ........................................................................................... الوحدات اإلحصائية – 4القسم 
 17  ............................................................................................................ الطالب (أ 
 17  ......................................................................................................... المستجدون (ب 

 18  ....................... الطفولة المبكرة عليم تالصف األول من التعليم االبتدائي مع خبرة سابقة في  في المستجدون 
 18  ....................................................................... للمرة األولى العاليالتعليم المستجدون في  

 18  .......................................................................................................... المعيدون  (ج 
 18  .......................................................................................................... الخريجون (د 
 19  ................................................................................................... طالب الدوليونال (ه 
 20  ............................................................................... الكادر التعليمي والكادر غير التعليمي (و 

 20  ................................................................................................. الكادر التعليمي



 21  ............................................................................................ الكادر غير التعليمي
سال  22  ............................................................................................. ون المؤهلونمدرِّ
سال  22  ............................................................................................. ون المدربونمدرِّ

 22  ............................................................ : حاالت تستدعي االنتباهعن البيانات اإلحصائية اإلبالغ (ز 
 22  ....................................................................... التوجهالكادر التعليمي حسب المستوى أو 

 23  .................................................................... الدراسة الطالب أو الخريجون حسب مجاالت
 23  ........................................................... الطالب المتخرجون من برنامجين أو مستويين أو أكثر

 24  .............................................................................................. مصروفات التعليم– 5القسم 
 25  ...................................................................................... مصروفات المصادر الحكومية (أ 

 26  ............................................................................................ المستويات الحكومية
 26  .................................................................................................. وجهة األموال

 27  ........................................................  المصروفات الحكومية المباشرة على المؤسسات التعليمية
 27  .............................................................  مستويات الحكومية  لغرض التعليمالالتحويالت بين 

 27  .............................................  التحويالت والمدفوعات الحكومية إلى القطاع الخاص لغرض التعليم
 29  ......................................................................................... مصروفات المصادر الدولية (ب 

 29  .............................................. المصروفات المباشرة من المصادر الدولية على المؤسسات التعليمية
 29  .................................................. المستويات الحكوميةلية إلى جميع التحويالت من المصادر الدو 

 29  ....................................................................................... مصروفات المصادر الخاصة (ج 
 29  ................................................................................... مصروفات األسر على التعليم

 30  .............................................................. األخرى التعليمية غير الخاصة الكيانات مصروفات
 31  ......................................................... اإلنفاقالمصروفات داخل المؤسسات التعليمية حسب طبيعة  (د 

 31  ................................................................................ المصروفات الجارية على التعليم 
 32  .............................................................................. المصروفات الرأسمالية على التعليم

 
 

  



 المقدمة
 

 حول قابلة للمقارنة دوليا  التعليم النظامي الذي يقوم به معهد اليونسكو لإلحصاء في توفير بيانات  مسحيتمثل الهدف األساسي ل
جانب ما يرتبط بذلك من موارد بشرية ومالية  إلى، واإلتمامرئيسية لنظم التعليم مثل النفاذ والمشاركة والتقدم الجوانب ال

 مخصصة لها.
الهدف المتعلق بما في ذلك عن األهداف اإلنمائية الدولية  واإلبالغرصد لجمع من خالل هذا المسح التي ت  البيانات  ستعملتو 
 معهد ينتجها التي الدولية التعليم بيانات قاعدة اإلحصاءات هذه كما وترفد. لتنمية المستدامةل  2030برنامج عمل في التعليم ب

 الوطني الصعيدين على القرار صناع إطالع على وتساعد المستخدمين أوساط في واسع نطاق على وتنشر لإلحصاء اليونسكو
 .سواء حد على والدولي
  إصداربرامج التعليم النظامي المصنفة حسب مستوى التعليم على النحو المحدد في  حولالمسح جمع المعلومات ويتولى 

 .(2011)إسكد  تصنيف الدولي الموحد للتعليملل  2011
 من قبل وزارات التعليم أو مكاتب اإلحصاء الوطنية.الوطني على المستوى  المطلوبةفي العادة، يتم توفير البيانات 

مسح تشكل أدوات التالية التي  االستبياناتلمساعدة مزودي البيانات في الدول األعضاء على استيفاء  اإلرشاديالدليل هذا أعد 
 التعليم النظامي:

 استبيان UIS/ED/A  (؛4إسكد صفر إلى المستويات من ) ونمدرِّسالالطالب و حول 

  استبيانUIS/ED/B  (؛8 المستويات من إسكد صفر إلى) التعليم على اإلنفاقحول 

  استبيانUIS/ED/C  (8إلى  5إسكد المستويات من ) والهيئة األكاديميةالطالب حول. 

 االستبيانات إعادة
 http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspxمتاحة على موقع  اإللكترونيةاالستبيانات 

 uis.survey@unesco.orgالعنوان:  إلى اإللكترونياالستبيانات المستوفاة بواسطة البريد  إعادةويمكن 
االتصال بمعهد يرجى  بهذا المسحأي مسألة تتعلق  إلىة الموقع أو بالنسب إلىأي مشاكل في الوصول مواجهة وفي حال 

 .6880 343 514 1+أو على الهاتف  uis.survey@unesco.org :اإللكترونيالبريد على عنوان  اليونسكو لإلحصاء
  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspx
mailto:uis.survey@unesco.org
mailto:uis.survey@unesco.org


 المسح تغطيةمدى  – 1القسم 
 

أو )أو ما يعادله  على األقل بدوام كامل دراسيا   تمثل فصال  التي  برامج التعليم النظامي حولجمع بيانات لالمسح يهدف هذا 
 .بّلغ عنهاتوفر التعليم ضمن الحدود الجغرافية للبلد الموالتي  (أو أكاديمية نصف سنة دراسية
ويتألف . بها معترف خاصة وهيئات /حكوميةعامة مؤسسات خالل من ومخطط مقصود، مؤسسي، تعليمهو  التعليم النظامي

ويشمل أيضا أنواع أخرى من األولى.  مرةللالمخصص لألطفال والشباب قبل دخولهم سوق العمل  التعليم األولي باألساس من
 اهانب سلطات التعليم الوطنية المعنية اعتراف شرط وتعليم الكبار االحتياجات الخاصة ذويوتعليم  التعليم المهنيالتعليم مثل 

 من نظام التعليم النظامي. ا  جزءتشكل 
 لبلدضمن الحدود الجغرافية لالمقدم  التعليم النظاميلتعليم النظامي في البلد )أي المحلية ل ةنشطاألويشمل جمع البيانات جميع 

، وطنية أو أجنبية( أو خاصة حكوميةالمؤسسات المعنية )سواء كانت  رعى( بصرف النظر عن الجهة التي تملك أو تالمعني
 لوجه أو عن بعد(. ا  جهو سواء آلية تقديم التعليم )أو 
لغرض الدراسة ضمن  من الخارجالقادمون االجانب  بمن فيهم الطالب الب الذي يدرسون في البلدجميع الط إدراجينبغي و 

 واللدراسة في الخارج حتى ولو كان انهمغادروا بلدالطالب الذين  إدراج عدمينبغي  ،في المقابل. و إحصاءات البلد المعني
 .في بلدانهم ممولين جزئيا أو كليا من قبل سلطات وطنية أو دون وطنية

ضافة الى  إطار البلد المعني األنشطة التعليمية النظامية التي تتم خارج  الوطنية حصاءاتاإلستثنى من ذلك، ينبغي أن ت  وا 
 .في الخارجمواطنون طالب يقوم بها التي تقوم بها مؤسسات يديرها مزودون محليون أو الدراسات التي تلك ك

 شرط انوالعمل  مدرسةال تجمع بين برامجكأو  مؤسسات تعليميةكامل في البت قّدم ي تال التعليم النظامي برامج ويشمل المسح
م و قتذي التدريب ال برامج المسحستثنى من . وي  البرنامجفترة  طوالمن الدراسة  %10ال تقل عن ي نسبة مدرِّسيشكل العنصر ال

 التي ينبغي تقديم بيانات بشأنها: التالية البرامجالمسح  شمليعلى العمل. و بالكامل 
 على األقل من الدراسة بدوام كامل؛ فصال دراسيا واحدال شكالبرامج التي ت (أ 
 ؛والعمل مدرسةالبين التي تجمع البرامج أو  المدرسيةالبرامج  (ب 
والمدارس االبتدائية والثانوية  التعليم ما قبل االبتدائيمدارس و  في برامج التعليم للطفولة المبكرة التعليم النظامي األولي (ج 

 والكليات والمعاهد الفنية والجامعات وفي مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي األخرى؛
 المعترف به من قبل سلطات التعليم الوطنية المعنية؛ التعليم النظامي للكبار (د 
 ؛االحتياجات الخاصة ذويالفني وتعليم أو  التعليم المهني (ه 
 )باألخص على مستوى التعليم العالي(؛  التعليم عن بعد (و 
 ؛القطاعين العام والخاصالتعليم النظامي في  (ز 
 ؛بدوام جزئيأو  بدوام كاملسواء التعليم النظامي  (ح 
 .مواطنينالغير  من أو المواطنينكانوا من سواء برامج التعليم التي توفر في البلد المعني لكافة الطالب  (ط 

 للتصنيف  2011 عامتنقيح في وينبغي أن تصنف البرامج التعليمية المشمولة بالمسح وفقا لمستويات ومجاالت التعليم المحددة 
 .(2013مجاالت  - لتعليم والتدريب في إسكد )إسكدمجاالت اوفي  (2011)إسكد  الدولي الموحد للتعليم

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013AR.pdf


 عملية جمع البيانات. شموليةمن التعاريف األساسية التي تساعد على تحديد نطاق و يلي مجموعة وفيما 

 التعليم النظامي األولي (أ 

وبالتالي، يتم االعتراف ت عامة وهيئات خاصة معترف بها. تعليم مؤسسي مقصود ومقرر من خالل مؤسسا .التعليم النظامي
، على سبيل المثال، ة لهاعادلالسلطات المببرامج التعليم النظامي بهذه الصفة، من قبل السلطات التعليمية الوطنية المختصة أو 

تعليم المن  الغالبالتعليم النظامي في  يتكّونالوطنية. و  لسلطات التعليمية الوطنية أو دونأي مؤسسة أخرى بالتعاون مع ا
 ولي.األ
 

 وهو بالتالي. كامل بدوام التعليم عادة يتلقون عندما أي العمل، سوق إلى لهم دخول أول قبل ألفراداتعليم  .التعليم األولي
 في مؤسسات تعليمية قبل من العادة في توفيره ويتم. مجتمعهم قبل من كبار وشبان كأطفال، إليهم ي نظر الذين األفراد يستهدف

  .متواصل تعليمي كمسار مصمم نظام

 التعليم النظامي للكبار (ب 

قنية أو المهنية، من قبل مجتمعهم لتحسين مؤهالتهم الت بالغينتعليم يستهدف على وجه التحديد األفراد المعتبرين   .رتعليم الكبا
غناء معارفهم بهدف إتمام مستو وتطوير كفاءتهم أو  من مستويات التعليم النظامي، أو اكتساب معارف ومهارات وكفاءات ى، وا 

في مجال محدد.  ويشمل ذلك أيضا ما يمكن أن يسمى "التعليم المستمر"، أو "التعليم المتكرر" أو "تعليم  إنعاشها أو تحديثها
 الفرصة الثانية".

التعليم النظامي وينبغي بالتالي عدم شموله بهذا المسح.  االعتراف بتعليم الكبار بوصفه جزءا من في معظم البلدان ال يتم 
 لغينلباابرامج الفرصة الثانية للشباب أو كان تكون قد صممت البيانات  هذهالمشمولة ب التعليم النظامي للكبار برامجلويمكن 
برامج لل المعتاد دخولالعمر هذه البرامج  عتمدال تو . مشابهة أطر ضمن أو ولياأل تعليم للطر النظامية األ ضمنقدم وأن ت  

 .في العادة أقصرالتي تكون ، قد تختلف عنها من حيث مدة الدراسةو  األوليلتعليم ا من موازيةال
 مستوى تعليمي مستقل. تعتبر بمثابةال  وأن مةءمال إسكدوفق أكثر مستويات  التعليم النظامي للكبار برامج صّنفتأن وينبغي 

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة (ج 

الهدف  األخرى شريطة أن يكون ليم األوليالتعمثل برامج  ذوي االحتياجات الخاصةالنظامي ل تعليمال يتم التعامل مع برامج
 تعليم األفراد. تطويرالرئيسي لهذه البرامج 

دعم  إلىاألفراد الذين يحتاجون، لجملة متنوعة من األسباب،  تعلُّملتسهيل  مصمم هذا التعليم. تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
 في برنامج تعليمي معين.   لُّمأجل المشاركة وتحقيق أهداف التعمن مكيفة وأساليب تربوية إضافي 



 عادينظام تعليمي في الدراسي المقدم منهاجا دراسيا مشابها للمنهاج  ذوي االحتياجات الخاصة تعليمبرامج تتبع يمكن أن و 
أخذ االحتياجات الخاصة لألفراد في الحسبان ها تاحتياجات تعليمية خاصة(، ولكن ليسوا ذويتعليم أولي مصمم ألفراد )أي  مواز  

 معدلة يةميتعل ا  ر محتوى أو أهدافتوفّ و ، وتجهيزات، أو أماكن خاصة( خصيصا  )مثل عاملين مدربين  متخصصةبتوفير موارد 
في نطاق برامج تعليمية قائمة، أو كصف منفصل في  بصورة فردية لطالبان توفير هذه البرامج . وباإلمكإذا اقتضت الحاجة

 نفس المؤسسة أو في مؤسسة تعليمية منفصلة. 

 التعليم المهني (د 

بالكامل مدرسية أن يتم تقديمها إما كبرامج  ةطيشر برامج التعليم المهني النظامي هذا المسح يشمل .  التعليم المهني النظامي
 مدةالطوال على األقل من مجموع الدراسة  %10نسبة  فيها يمدرِّسيمثل العنصر الوأن العمل و  مدرسةال بينمشتركة أو برامج 
 .وي ستثنى من المسح برامج التدريب الذي تقوم بالكامل على العمللبرنامج. الكاملة ل

ها معارف ومهارات وكفاءات محددة تمكنهم من القيام بمهنة فيون تعلمالم.  برامج تعليمية مصممة لكي يكتسب التعليم المهني
هذه البرامج من عناصر قائمة على العمل. ويؤدي إتمام يمكن أن تتكون معينة أو عمل معين أو فئة من المهن أو األعمال. و 

طات الوطنية و/أو في قبل السل مناسبة لسوق العمل ومعترف بها منالحصول على مؤهالت مهنية  إلىهذه البرامج بنجاح 
 سوق العمل.

عمليات العمل في و  مدرسةال بينالمشتركة في البرامج العمل برامج التعليم المستند إلى  شمول وجود تفاوت في التجارببينت 
برامج في  ينالمشارك الطالبجميع عن  اإلبالغأن يشمل ومن أجل ضمان المقارنة بين البلدان، ينبغي . جمع البيانات الوطنية

في حين ينبغي دائما استبعاد كوادر التعليم )أو المدربين( في هذا هجينة، الأو  ختلطةمالنظم الالعمل، كجزء من التعليم أثناء 
العمل ضمن إحصاءات تمويل تمويل التعليم المستند إلى عناصر  شمولعدم  كذلك. وينبغي العمل( في خاللالجزء )التعليم 

 التعليم.

 التعليم مصروفات (ه 
تشمل عملية جمع البيانات المتعلقة بمصروفات التعليم المصروفات الحكومية على التعليم النظامي، بما في ذلك  (و 

المصروفات من قبل جميع الوزارات والوكاالت الحكومية التي تمّول أو تدعم البرامج التعليمية. وينبغي أن يشمل ذلك 
 والخاصة.أيضا، حيثما أمكن، المصروفات من المصادر الدولية 

ومصروفات التعليم لنفس البرامج المبلغ عنها لبيانات الطالب، والكادر  اإلنفاقعن البيانات المتعلقة ب اإلبالغوينبغي  (ز 
التعليمي والخريجين. وهذا يعني أنه ينبغي أن تشمل المصروفات برامج التعليم النظامي التي يتم تقديمها داخل 

 لطالب المسجلين في هذه البرامج.أراضي البلد، بصرف النظر عن جنسية ا
عن مصروفات التعليم سواء بالنسبة للمؤسسات التعليمية التدريسية أو غير التدريسية، العامة منها أو  اإلبالغوينبغي  (ح 

 الخاصة.
 على السلع والخدمات التعليمية الرئيسية، مثل الكادر التعليمي، والمباني المدرسية، اإلنفاقوتشمل مصروفات التعليم  (ط 

والكتب المدرسية ولوازم التدريس األخرى، وكذلك السلع والخدمات التعليمية الجانبية مثل خدمات الطالب، واإلدارة 
 العامة واألنشطة األخرى.



 الفترات والتواريخ المرجعية – 2القسم 
 

 السنة الدراسية أو األكاديمية ( أ
ية وانتهائها بشكل منفصل بالنسبة للطالب والخريجين. ويكون تاريخ كاديمعن تاريخ بدء السنة الدراسية أو األ اإلبالغينبغي 
آخر  للطالب. ويكون تاريخ االنتهاءِ التدريس ي تم فيه فتح أبواب المؤسسة التعليمية لتقديم ذالاليوم األول لسنة المرجعية ابدء 

ذا كان جراءإلين أو مدرِّسللبفتح أبوابها المؤسسة استمرت حتى ولو  التدريس الفعلييوم من  هناك اختالف بين  االمتحانات. وا 
الطالب )على سبيل المثال ضمن سنة تقويمية معينة بدال من سنة دراسية أو وتلك المتعلقة بلبيانات الخريجين المرجعية  سنةال

 عن تاريخي بدء ونهاية سنة جمع البيانات. اإلبالغأكاديمية( ينبغي 

 السنة المالية ( ب
ميزانية التعليم السنوية. ويمكن  إنفاقها يتم في أثنائمن اثني عشر شهرا تنتهي في السنة المرجعية للمسح فترة السنة المالية هي 

 .ةأو غير مطابقة للسنة الدراسية أو األكاديمي للسنة المالية أن تكون مطابقة

 التاريخ المرجعي لألعمار ( ج
لجمع  الوطنيةأعمار الطالب. وحيثما تسمح النظم محدد تحتسب عنده لألعمار هو تاريخ  أو االسناد الزمني التاريخ المرجعي

أو السنة األكاديمية  الدراسيةالبلدان، ينبغي لهذا التاريخ أن يكون أقرب ما يمكن من بداية السنة عبر البيانات وضمان المقارنة 
 مماثلة.الات مؤشر الو  ةصافيلنسب القيد الاحتساب أكثر دقة ب القيامالمرجعية وذلك للتمكن من 

  



 المستخدمةالمفاهيم  – 3القسم 

 المستويات (أ 
للتصنيف   2011تنقيح عام التعليم المحددة في ينبغي أن تكون البيانات المبلغ عنها في المسح مصنفة حسب مستويات 

ويصنف إسكد برامج   .(2013مجاالت  -مجاالت التعليم والتدريب في إسكد )إسكد وفي  (2011للتعليم )إسكد الدولي الموحد 
 التعليم ومجاالت التعليم. مستويات: شاملينصنيف رئيسيين التعليم حسب محتواها مستخدما متغيري ت

.  2011 لمعايير تصنيف إسكد تصنيف البرامج التعليمية حسب المستوى وفقا   أوال  المسح، ينبغي  هذا استيفاء استبياناتوقبل 
ذا كان بلدكم يفتقر  تعليم الوطني لتصنيف إسكد أو إذا كانت قد أدخلت تغييرات الحقة على نظام المدققة خارطة حديثه  إلىوا 

المتاح على الرابط     (UIS/ED/ISC11/2014)استبيان النظم التعليمية الوطنية الحصول على لديكم، يرجى 
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspx   اإللكترونيبواسطة البريد  هدتاعوا  تحديثه  وأه كمالا  و 

 البيانات.لضمان اتساق معهد هذه الخرائط الوسوف يستخدم  . )uis.survey@unesco.org(معهد اليونسكو لإلحصاء  إلى

رف والمهارات االمعحسب وكذلك  تعلُّمدرج خبرات الت حسبتعليم البرامج  منتظمة لترتيببهي مجموعة  .مستويات التعليم
، من ةالبرامج التعليمي ياتتو حامج لنقلها. ويعكس مستوى إسكد درجة التعقيد والتخصص في منبر كل والكفاءات التي صمم 

 .ةدعقّ م درجةالى  ةيتأسيسدرجة 

 :كما يلي 2011حسب إسكد  وياتلمستوت عّرف ا

معرفيا لألطفال مبكر وفق مقاربة شمولية لتعزيز انماء ا وأنشطة تعليمية تعلُّميوفر  .)مستوى إسكد صفر(تعليم الطفولة المبكرة 
، وتعريف صغار األطفال على التعليم المنظم خارج اطار البيئة العائلية من أجل تنمية بعض وعاطفيا وجسديا واجتماعيا

 لتعليم االبتدائي.اد األطفال لدخول المهارات الالزمة لالستعداد للتعليم األكاديمي، واعدا

 والكتابة القراءة مجاالت أساسية في بمهارات التالميذ لتزويد عادة مصممة وتعليم تعّلم أنشطة يوّفر .(1)إسكد التعليم االبتدائي 
 األولى للمرحلة واإلعداد وتنمية الشخصية، للمعرفة األساسية للمجاالت الصحيح والفهم للتعّلم متين أساس وإلنشاء والحساب،

  .وجد إن التخصص من قليل قدر مع التعقيد من محدود مستوى على التعّلم على يركز وهو. الثانوي التعليم من

 مستوى التعّلم من نواتج على هذا المستوى لتبني على البرامج ت صّمم .(2المرحلة األولى من التعليم الثانوي )مستوى إسكد 
 اللذين الحياة، مدى البشرية والتنمية للتعّلم األساس إرساء فيالتعليمي لهذا المستوى  الهدف يتمثل وعلى العموم، .1 إسكد 
 منهج حول المستوى هذا نطاق في البرامج تركيز العادة في يجريو التعليم.  فرص من المزيد لتوفير التعليمية النظم اليهما تستند
 الدراسية.  المواد من واسعة مجموعة عبر نظريةمفاهيم  إدخال مع الدراسية، المواد نحو توجها أكثر

استعدادا  الثانوي التعليم إلتمام عادةعلى هذا المستوى  البرامج ت صّمم .(3المرحلة الثانية من التعليم  الثانوي )مستوى إسكد 
أكثر  على هذا المستوى تعليما  . وتوفر البرامج للطالب كليهما أو بالعمل المتصلة بالمهارات المشاركين لتزويد أو العالي للتعليم

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013AR.pdf
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspx
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/country.aspx
mailto:uis.survey@unesco.org


عنها اختالفا  فهي أكثر  .(2من البرامج على مستوى المرحلة األولى من التعليم الثانوي )مستوى إسكد  وتعمقا   وتخصصا   تنوعا  
 وتنطوي على نطاق أوسع من الخيارات والمسارات المتاحة.

دخول لالطالب  عدُّ باالستناد الى التعليم الثانوي، وي   تعلُّمرب اليوفر تجا .(4التعليم ما بعد الثانوي غير العالي )مستوى إسكد 
لطالب الذين أتموا المرحلة الثانية من التعليم الثانوي )مستوى إسكد لفي العادة  موّجهسوق العمل وكذلك التعليم العالي. وهو 

على العالي. وفي الغالب، ال تكون البرامج  نهم يرغبون في زيادة فرصهم إما لدخول سوق العمل أو للتقدم نحو التعليمولك(، 3
في توسيع نطاق ادة نها تخدم عكو ير من البرامج على مستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، ثكبأكثر تقدما هذا المستوى 

دون المستوى العالي من التعقيد  تعلُّمها. وبالتالي، يهدف هذا المستوى الى بلوغ في قمّ تعالرف والمهارات والكفاءات بدل االمع
 .الذي يتميز به التعليم العالي

مجاالت  في تعّلم أنشطة ويوّفر على أسس التعليم الثانوي، بنى هذا التعليمي   .(8الى  5)مستويات إسكد  العاليالتعليم 
ما يعرف عادة  العاليعلى مستوى أعلى من التعقيد والتخصص. ويشمل التعليم  تعلُّميهدف الى و . التعليم من متخصصة

 كاديمي، ولكنه يشمل أيضا التعليم المهنى أو الفني المتقدم.األتعليم الب

 إتمام المستوى والنفاذ (ب 
)أو بنجاح لبرنامج ا إتمامللنواتج والوجهات التي يمكن أن يؤدي إليها  ا  تبعالبرامج والمؤهالت التعليمية  2011يصنف إسكد 

 (.نتج عنهللمؤهل الذي ي تبعا  

تمام أحد مستويات إسكدبين التمييز ومن الضروري   .  بنجاح إتمام برنامج تعليمي وا 

والمهارات  المعارفيتم التحقق منه عادة من خالل تقييم  يذللبرنامج ال تعلُّمهو إنجاز أهداف ال بنجاح. إتمام برنامج تعليمي
 منح مؤهل تعليمي.بعادة امج بنجاح نالبر  إتماميتم توثيق و والكفاءات المكتسبة. 

 

 علىإتمام برنامج تعليمي بنجاح ويعتبر المستوى. هذا  تمامإل ف  اك بنجاح برنامج تعليمي إتمام هوأحد مستويات إسكد  إتمام
في حال كان البرنامج يفي بمعياري المحتوى والمدة الدنيا للمستوى إتمامًا لذلك المستوى  8الى  4أو إسكد  1مستوى إسكد 

 المعني. 

 لىا لنفاذ الى برامج أعلى من مستويات إسكد )أيامجال تيح يبنجاح أي برنامج  إتماميعتبر ف 3و  2مستويي إسكد اما على 
 إتمام( بأنه 3برامج مستوى إسكد بالنسبة ل 7أو  6و  5مستويات إسكد الى و  2بالنسبة لبرامج مستوى إسكد  3مستوى إسكد 

للمحتوى والمدة الدنيا )سنتان( ومعايير المدة التراكمية  مستوف  في حال كان البرنامج  ،نهائيأي برنامج  إتمامك ،للمستوى
النسبة بنة دى عشرة سحوا   2برامج مستوى إسكد بالنسبة ل 1بداية مستوى إسكد  ذسنوات من يلمستوى إسكد المعني )أي ثمان

 (.3مستوى إسكد لبرامج 



إلى جميع البرامج ال تؤدي ال يؤدي الى أي مؤهل رسمي، ولكن  ذلك برامج بنجاح حتى ولو كانال جميع إتماممكان نظريا باإل
سلسلة من البرامج القصيرة أو حيثما تكون إسكد  مستوىيتضمن . ويمكن لهذا األمر أن يحصل حيثما لمستوى اسكد كاف إتمام

بين البرامج  2011ق إسكد إسكد، يفرِّ  مستوياتمعين. وفي معظم  ىلمستو المعتادة هناك برامج أقصر الى حد كبير من المدة 
 لك التي ال تكفي لذلك.وت المستوى تمامتكفيٌ إل التي 

، 3و  2.  وعلى مستويي إسكد مستوىال ذلك تمامكافية إل إسكد  لمستوىالمدة الطبيعية  وازيوفي العادة تكون البرامج التي ت
 تمامجزئي للمستوى. ولكي تصنف البرامج بأنها كافية إل تمام: البرامج التي تكفي إلتمامفئة ثالثة من اإل 2011إسكد  يتضمن
 ، ينبغي أن تمثل:3أو  2إسكد  لمستوىجزئي 

  و ؛المعني سنتي دراسة على األقل ضمن مستوى إسكد . أ
( من الدراسة 3مستوى إسكد بالنسبة لسنة ) 11أو  (2بالنسبة لمستوى إسكد ثماني سنوات على األقل ) . ب

 .1التراكمية منذ بدء مستوى إسكد 
 برامج تتيح نفاذا   بين 4الى  2على مستويات إسكد  المستوى تمامتكفي إل برامج التي ال 2011عالوة على ذلك يصنف إسكد 

 5على" مستويات األ"مستوى إسكد  ي قصد بـ 3لمستوى إسكد  بالنسبةعلى وبرامج ال تتيح ذلك. و األالى مستويات إسكد  مباشرا  
نفاذ الالمستوى دون  تمامبأنها كافية إل فقط 4التي تتيح النفاذ الى مستوى إسكد  3. وتصنف برامج مستوى إسكد 7أو  6أو 

 الى مستويات أعلى.
 وبناء عليه، يمكن تصنيف البرامج التعليمية والمؤهالت العائدة لها في أربع فئات: 

  الى مستويات أعلى(؛النفاذ ال تتيح )المستوى  تمامكافية إلغير 
 2ق هذه الفئة فقط على مستويي إسكد الى مستويات أعلى(؛ وتنطبالنفاذ  ال تتيحجزئي للمستوى ) تمامكافية إل 

 ؛3و
 مستويات أعلى؛الى النفاذ  ال تتيحو المستوى  تمامكافية إل 
 أعلى.نفاذ الى مستويات ال وتتيحستوى الم كافية إلتمام 

 الصفوف (ج 
 الصفحسب دين عيالقيد والمبيانات جمع بالتعليم  مسح يقومو . صفوفالى  التعليم األوليم البرامج التعليمية في تقسّ ا  ما غالب

 .2و  1على مستويي إسكد 

من  الصف ذاتيكون الطالب في ما  وغالبا  . دراسيةسنة  أثناءالتعليم األولي  تلقيمرحلة محددة من في العادة  وه الصفو 
 "السنة"." أو الفوجأو "أعمار مماثلة. وهذا أيضا ما يشار إليه "بالصف"، 

أعلى في  صفبنجاح الى  الصف إتماممدة السنة الدراسية وينتقلون بعد طوال  الصفيظل الطالب ضمن نفس وعلى العموم 
ذا لم يتم ا  إعادته. بالتاليبنجاح يمكن  الصف إتماملسنة التالية. وا 
تعليم نظامية )أي التعليمية الرامج الب صفوفالطالب الذين يلتحقون بالبرامج التي ال تتبع نفس هيكلية عن  اإلبالغينبغي و 

أو  غير محددصف " ضمن فئةهم عرف صفوفت   ال ذيناالحتياجات الخاصة( أو ال ذويبالنسبة للطالب الذين ليسوا من  أولي
 ".إضافي



 المجاالت (د 

هو الميدان الواسع أو الفرع أو نطاق المحتوى الذي يشمله برنامج تعليمي، أو مقرر أو وحدة تعليمية. وتتم  مجال التعليم
 اإلشارة اليه في الغالب كـ " موضوع" أو "فرع من المعارف"، وكذلك يمكن اإلشارة إليه كـ "مجال دراسة".  

 
مجاالت التعليم  محددة فيالالتعليم للمجموعات الواسعة التالية  جاالتم ولحبيانات البجمع يقوم  المسحهذا يرجى المالحظة أن 

 :2013 تشرين الثاني / في نوفمبر المؤتمر العام لليونسكوالذي اعتمده  (2013مجاالت  -والتدريب في إسكد )إسكد

 التعليم 01
 اإلنسانية والعلوم الفنون 02
 واإلعالم والصحافة اإلجتماعية، العلوم 03
 والقانون إلدارةوا األعمال، 04
 واإلحصاء والرياضيات الطبيعية، العلوم 05
 والمعلومات اإلتصاالت تكنولوجيا 06
 والبناء التصنيع الهندسة، 07
 والبيطرة األسماك ومصائد والحراجة الزراعة 08
 والرفاه الصحة 09
 الخدمات 10

 .(00المتخصصة ضمن الفئة العريضة والمؤهالت غير برامج غير معروفة أو غير محددة )بما في ذلك البرامج 

ذا كان تصنيف مجاالت التعليم المستخدم في  ينبغي بذل ، لف عن التصنيف المستخدم في المسحيخت البلد مقدم البياناتوا 
ذا لالمسح صنيف وفق ت هالجهد لتحويل البرامج تشير الى تصنيف البيانات أو إذا كانت  تعّذرتسهيل المقارنات الدولية.  وا 

، يرجى إدراج هذه األرقام ضمن فئة البرامج غير المعروفة أو غير 00والمؤهالت غير المتخصصة ضمن الفئة العريضة 
 المحددة.

 التوجه (ه 

 محددة من المهن أو الحرف. فئةحو نالتحديد معّين على وجه  تعليمي ه برنامجوجُّ ت درجةهو  هتوج  ال

 .المهنيوالتعليم  العامه: التعليم من التوجُّ فئتان .  وهناك 5الى  2البرامج في هذا المسح على مستويات إسكد  هتوج  ويستخدم 

، وكثيرا ما يكون ذلك لمام بالقراءة والحساباإلعامة و ال هموكفاءات همومهارات المتعلمين اء معارفمالن التعليم العامبرامج تصمم 
 تعلُّمتعليمية أكثر تقدما على المستوى نفسه أو على  مستوى أعلى إلسكد وإلرساء األسس لل العداد المشاركين لمواصلة برامج

أو الكلية. ويشمل التعليم العام برامج تعليمية مصممة العداد المشاركين  مدرسةهذه البرامج عادة في ال وتقدمعلى مدى الحياة. 



فئة من المهن أو األعمال، كما وأنه ال في هنة معينة أو عمل معين أو هم للعمل في مللدخول الى التعليم المهنى ولكنه ال يعدُّ 
 يؤدي مباشرة الى الحصول على مؤهل مناسب لسوق العمل.

 

بمهنة معينة أو عمل معين  خاصةوكفاءات محددة منها معارف ومهارات تعلمون الملكي يكتسب  عليم المهنيالتبرامج وتصمم 
كن أن تتكون هذه البرامج من عناصر قائمة على العمل )مثل التلمذة المهنية وبرامج التعليم أو فئة من المهن أو األعمال. ويم

ذات ها أنمزدوجة النظم(. ويؤدي إتمام هذه البرامج بنجاح الى الحصول على مؤهالت مهنية مناسبة لسوق العمل ومعترف ب
 من قبل السلطات الوطنية المختصة و/أو في سوق العمل.توجه مهني 

 
تشتمل على بعض المقررات أو المواضيع التعليمية المشتركة بين  أن سواءعلى حد   العامة والبرامج المهنيةللبرامج ويمكن 

س در  ت   التي الفئتين. وعلى سبيل المثال، يمكن لبرنامج مهني أن يشتمل على مقررات تعليمية في الرياضيات أو اللغة الوطنية
لكادر التصنيف  خاصة بالنسبةة. وعند تقديم البيانات بشأن بعض الوحدات اإلحصائية أيضا للطالب في البرامج العام

 رس.د  وليس المواضيع التي ت درس أو ت   هوج  تالحدد فإن تصنيف البرامج هو الذي ي، البرنامج توجهحسب  التعليمي

 (FTE)   كاملالمعاِدالت الدوام جزئي و ال لدواماكامل و ال لدواما (و 
وفق مبادئ  جزئيدوام وام كامل أو دكلكادر التعليم على حد سواء  ةالوظيفيالحالة يمكن تصنيف كثافة مشاركة الطالب وكذلك 

 .(FTEs) كاملال الدوام التمعادِ اعدادهما االجمالية )حجمهما( في  نويمكن التعبير ع ،مماثلة
لساعات عملهم وفقا  تصنيف الكادر التعليميفي حين ينبغي  ةالمقرر  تهمعبء دراسوينبغي تصنيف الطالب على أساس 

جزئي، ينبغي مقارنة عبء  لدوامكامل أو  لدواملطالب والكادر التعليمي اتصنيف  . ولتحديد ما إذا كان(أو التعليمي)التعاقدي 
وفق القواعد أو األعراف الوطنية على مستوى العمل بدوام كامل  الدراسة أو مع الكادر التعليمي ساعات عمل وأ ة الطالبدراس

 .األكاديمية  أوالدراسية على مدى السنة معين من التعليم 

 الطالب بدوام كامل ودوام جزئي

أو أكاديمية دراسية خالل سنة بها االلتزام انجازها أو من طالب ما المتوقع الموارد و وقت الدراسة أو هعبء الدراسة المقرر 
 .معينفي برنامج تعليمي  واحدة

تلك في  الذي يتم قضاءهالوقت على أساس مالئم بشكل  الدراسية غالبيتها في الصفوففي حصل لدراسة التي تا يتم قياسو 
سية االدر يمكن احتسابه بساعات التعليم خالل السنة و  الذي يتلقاه الطالب تعلُّملمقدار وقت ال بديال   الصفوف. ويشكل ذلك مقياسا  

 ن االثنين.س أو بالجمع بيلمقررات التعليمية التي تدر  وبعدد ا األكاديمية المرجعيةأو 

 إلتمامالمتوقع انجازها أو االلتزام بها من طالب نموذجي وقت الدراسة أو الموارد  لدراسة بدوام كامللالعادي السنوي عبء ال
 .برنامج تعليمي معين سنة دراسية كاملة بدوام كامل في



يسمح  ما، بكامل بدوام للدراسة العادي السنوي العبء التي ي قاس بهابنفس الوحدات عبء الدراسة المقرر ينبغي أن يقاس 
 بدوام كامل أو بدوام جزئي. يدرس بتقييم العالقة بين االثنين لتحديد ما إذا كان الطالب

 العبءعلى األقل من بالمئة  75نسبة  الدراسة المقررعبء برنامج تعليمي يبلغ فيه بهو الطالب المسجل  الطالب بدوام كامل
 .كامل بدوام للدراسة العادي السنوي

 السنوي العبءبالمئة من  75نسبة عن عبء الدراسة المقرر هو الطالب المسجل ببرنامج تعليمي يقل فيه  الطالب بدوام جزئي
 .كامل بدوام للدراسة العادي

 جزئيالكادر التعليمي بدوام كامل ودوام 

 ضمنا   المحددة في عقود استخدامهم أو المفترضة الساعاتهي  للكادر التعليميالتدريس(  ساعات العمل التعاقدي )أوساعات 
 بموجب نوع االستخدام.

على التدريس ساعات دي أو عاقينبغي تقدير ساعات العمل الت ةوحيثما يكون العقد ألقل من سنة دراسية أو أكاديمية كامل
 .أساس سنوي

للكادر التعليمي هي الساعات الضرورية الستيفاء الشروط وفقا للسياسات أو القوانين  ساعات العمل العادي أو القانوني
 من التعليم على مدى سنة دراسية أو أكاديمية كاملة.ام بدوام كامل على مستوى محدد الوطنية الرسمية لالستخد

من أجل  سنويةكساعات  وساعات العمل العادي أو القانوني التدريس( اتساع ساعات العمل التعاقدي )أوينبغي التعبير عن 
 التمكن من اجراء مقارنة بين االثنين لتحديد وضع الكادر التعليمي بدوام كامل أو بدوام جزئي.

للكادر التعليمي ني على األقل من ساعات العمل العادي أو القانو بالمئة  90بنسبة هم العاملون  الكادر التعليمي بدوام كامل
 .معين من التعليمعلى مستوى 

 

للكادر التعليمي  ساعات العمل العادي أو القانونيمن بالمئة  90بنسبة تقل عن  هم العاملون الكادر التعليمي بدوام جزئي
 على مستوى معين من التعليم.

بالنسبة للطالب. بالمئة"  75" الفصل نقطةتختلف عن  للمدرسينبالنسبة بالمئة"  90"نقطة الفصل أن مالحظة الجدير بال
 معساعات العمل العادية للكادر التعليمي بدوام  كامل  مقارنةللنسبة ابالبلدان  داخلويعكس هذا األمر إزدياد التوحيد القياسي 

 للطالب بدوام كامل.عبء الدراسة المقرر 

 

 



 (FTE) كاملال لدواماالت معادِ 
من وراء كامل. والهدف ال دوامالالت تعداد األفراد الى معادِ مجموع تحويل التعليمي بالنسبة لبه بين الطالب والكادر اشتيوجد 
على مدى بدوام كامل طالب أو كادر تعليمي  ساويواحدة ت هو التعبير عن أعباء الدراسة وساعات العمل بوحدة قياسيةذلك 

 .على التواليسنة كاملة 
أو ساعات  للطالب المقررمعين، ينبغي قسمة عبء الدراسة  تعليميطالب أو كادر ل كاملالدوام ال التومن أجل تحديد معادِ 
 قانونيالعادي أو العمل العادي أو ساعات السنوية الدراسة العبء  على الكادر التعليمي تدريسساعات العمل التعاقدي أو 

 .المقابلة لها
ساعات العمل العادي أو القانوني خالل السنة الدراسية أو األكاديمية إذا كان عبء الدراسة العادية أو وعلى سبيل المثال 

.  0.5ساعة في األسبوع  15أو يعمل  درسلشخص الذي ي  ل معاِدل الدوام الكامل يكونالمرجعية تبلغ ثالثين ساعة في األسبوع، 
 دوامل ل أن يحصل على معادِ بدوام كام مدرِّسلطالب أو الجزئي، يمكن  لدوامكامل واال دوامللوفي ضوء التعريفات المذكورة آنفا 

 مدرِّسعادي أو القانوني لبالمائة من ساعات العمل ال 90يعمل بنسبة  مدرِّس.  وعلى سبيل المثال، ينبغي ل1يقل عن كامل 
 .0.9كامل ال دوامالل معادِ ينبغي أن يكون كامل ولكن دوام على أساس ل سج  ي   نكامل أ دوامب

ل واحد بدوام كامل إذا كان الطالب مسجال في أكثر من بدوام كامل أن يمثال أكثر من معادِ  مدرِّسو أيضا لطالب ويمكن 
واحد خالل السنة الدراسية أو األكاديمية. وفي هذه الحاالت، تدريس أكثر من عقد قد وق ع  مدرِّسلابرنامج تعليمي واحد أو كان 

كامل تزيد عن واحد  دوامالت واحد بدوام كامل ولكن مع معادِ  مدرِّسيتم تسجيلهما كطالب واحد بدوام كامل أو  ينبغي أن
 )محتسبة بنفس الطريقة المذكورة أعاله(.

 كامل بالنسبة للطالب )أوال دوامالالت عنها في االستبيان مجموع معادِ  اإلبالغتي يتم كامل الال دوامالالت عدد معادِ ويتألف 
كامل للطالب بدوام كامل والطالب بدوام جزئي على حد سواء )أو الكادر ال دوامالالت ( وهو لذلك يشمل معادِ عليميالكادر الت
 (.التعليمي

 العمر (ز 
 .المستجدينالطالب و  اعمارهذا المسح بيانات عن يتطلب 

التي تتناول ذات الصلة في المسوح الوطنية األعمار التاريخ المرجعي المستخدم لقياس الفرد هو عمره بالسنوات في  عمر
 .معين يتعليممستوى 

لتاريخ أن يكون أقرب ما أمكن من البيانات وألغراض المقارنة عبر الوطنية، ينبغي لهذا ا وحيثما تسمح النظم الوطنية لجمع
مر في قسم عن التاريخ المرجعي المستخدم الحتساب الع اإلبالغبداية السنة الدراسية أو السنة األكاديمية المرجعية. وينبغي 

 االستبيانات ذات الصلة.المعلومات العامة من 

 التعليميةالمؤسسات  (ح 
 يغطي هذا المسح جميع المؤسسات التعليمية في البلد.

 التربوية األخرى.لألفراد والمؤسسات  المرتبطة بهإما التعليم أو الخدمات والسلع توفر  كياناتهي  التعليميةالمؤسسات 



 التدريسيةوغير التدريسية المؤسسات 
 .تدريسيةأو غير تدريسية ها إما أنبالتعليمية تصنف المؤسسات 

مركز التدريب.  والكلية والجامعة أو مدرسةمثل الكهدف رئيسي لها، التدريس توفر  مؤسسةهي  التدريسية المؤسسة التعليمية
. ويمكن موازية لهاوفي العادة يجري اعتماد أو إقرار هذه المؤسسات من قبل سلطات التعليم الوطنية ذات الصلة أو سلطات 

مؤسسات صة أو اهتمامات خااعات ذات أيضا منظمات خاصة مثل هيئات دينية وجم التعليميةلمؤسسات أن تتولى إدارة ا
 ربحية على حد سواء.وغير  ربحيةتربوية وتدريبية خاصة، 

 

بالتعليم الى مؤسسات  ذات صلةمهنية استشارية أو  وأتوفر خدمات إدارية مؤسسة هي التدريسية غير  التعليميةالمؤسسة 
؛ وهيئات أخرى يالمستوى الوطني أو دون الوطنأخرى. وتشمل األمثلة على ذلك وزارات أو دوائر التعليم الوطنية على  تعليمية

ة صلمستويات الحكومية أو الموازية لها في القطاع الخاص؛ والمنظمات التي توفر خدمات متالتتولى إدارة التعليم على مختلف 
المالي للطالب وتطوير المناهج الدراسية واألبحاث  عونتقديم المشورة المهنية أو النفسية والتوظيف واالختبارات والمثل بالتعليم 
 لطالب.اطعام وسكن وا  الطالب ة وخدمات تشغيل وصيانة المباني ونقل التربوي

 والخاصة الحكومية )العامة(التعليمية المؤسسات 
تبعا للهيئة التي تتولى االشراف الكامل على المؤسسة وليس  خاصةأو  (عامةحكومية )إما  بأنهاالتعليمية تصنف المؤسسات 

 التمويل. معظموفقا للقطاع الذي يقدم 
العامة للمؤسسة بما في ذلك تعيين  األنشطةالسياسات و تلك التي تتمتع بسلطة تحديد  والهيئة التي تتولى االشراف العام هي

فتح  اتالسلطة أيضا لتشمل قرار هذه غالبية أعضاء الهيئة اإلدارية. وفي العادة تمتد ، تعيين ما كان مناسبا  الموظفين وحيث
 .هاأو اقفالالمؤسسة 

للتعليم في البلد  حكوميةسلطة أو وكالة ها مباشرة تر ادا  عليها و تتولى اإلشراف  مؤسسةهي  )أو العامة( الحكوميةالمؤسسة 
، ويكون معظم (لجنة أو غيرهماأو  )مجلسمباشرة أو بواسطة هيئة إدارية تتولى إدارتها أو وكالة حكومية الذي توجد فيه 

 العام. التوكيل عن طريقفي البلد الذي توجد فيه أو منتخبين  الحكومية أعضاء تلك الهيئات إما معينين من قبل السلطة
 

دارتها االشراف عليها مؤسسة تتولى هي  المؤسسة الخاصة أو النقابات أو مؤسسة كالهيئات الدينية منظمة غير حكومية وا 
 .(عامة) حكومية قبل وكالةتجارية أو وكالة دولية. ويتألف مجلس إدارتها في معظمه من أعضاء لم يتم اختيارهم من 

 

 
 
 



 الوحدات اإلحصائية  -4القسم 

 الطالب  (أ 
. وهذا يعني أنه ينبغي إحصاء كل طالب مرة القيدالت احوليس  المقيدون في الدراسةيجمع هذا المسح بيانات عن الطالب 

ذا كان فقط  واحدة لنسبة اواحد، ينبغي توزيع نسبهم وفق  تعليمي ن في اكثر من برنامجيطالب مسجلهناك في المسح. وا 
ذا كانت هذه المخصص لكل برنامج خال المقرروقت الدراسة  لـ المئوية ل السنة الدراسية أو السنة األكاديمية المرجعية. وا 

 السنة المرجعية. خاللالمعلومات غير معروفة، يتوجب توزيع نسب الطالب بحصص متساوية في كل برنامج تتم دراسته 

 لمسح.لالطالب الذين يدرسون في برنامج تعليمي معين خالل الفترة المرجعية  تعداد المقيدين الطالبويقصد بعدد 

أن تعكس عدد الطالب  قدمة، ينبغي لإلحصاءات المالبلدانوحيثما تسمح النظم الوطنية لجمع البيانات وألغراض المقارنة عبر 
أو ما  السنة األكاديمية المرجعية. ويفضل اختيار نهاية الشهر األول من السنة المرجعيةفي بداية السنة الدراسية أو الملتحقين 
شهر األول من األقرب الى ال الجولةالسنة، ينبغي استخدام  خالللجمع البيانات عدة جوالت أجريت  وفي حال. يقارب ذلك

 السنة األكاديمية المرجعية.السنة الدراسية أو 

البلد الذي يدرسون فيه بصرف النظر عما إذا كانو مسجلين في برامج تتولى تدريسها من قبل عن الطالب  اإلبالغوينبغي 
المتنقلون ك هو الطالب . واالستثناء الوحيد لذلالبيانات مقّدممؤسسات أجنبية مقيمة في البلد خارج أو مؤسسات مقيمة في ال

، الذين يبقون مسجلين في (سنة أكاديمية كن ألقل منول على األقل ثالثة أشهرمدة لنطاق برامج تبادل قصيرة )دوليا في 
منح األرصدة لقاء إتمام الدراسة في الخارج بنجاح. وال يحصل الطالب  اتالمؤسس هذه تتولىحيثما كذلك تهم الوطنية و امؤسس

نما  اتالمؤسس منفي برامج التبادل هذه على مؤهالتهم  في م قيدهم ت ماالوطنية حيثتهم امؤسس منالمضيفة في الخارج وا 
 األصل.

 المستجدون (ب 
التسجيالت الجديدة في عدد  عن ن من التعليم وليسمعي مستوىفي الملتحقين  المستجدينالمسح جمع بيانات عن هذا يتولى 
من مستويات  مستوىالمسح في أي مرة واحدة فقط في  أو مستجد كل داخل جديدينبغي احتساب  ه، وهذا يعني أنالبرامج
 التعليم.

مستوى معين من  فيهم الطالب الذي يدخلون خالل السنة الدراسية أو السنة األكاديمية المرجعية أحد البرامج المستجدون 
  مرحلة متقدمة منه.في في بداية البرنامج أو كان دخولهم التعليم للمرة األولى، بصرف النظر عما إذا 

مماثل في  في تعداد في السابققط  تسجيلهم يتمالى أحد مستويات التعليم هم طالب لم  المستجدينومن الناحية العملية، فان 
على  تهمالطالب الذين يعودون للدراسة في مستوى معين بعد فترة غياب لدراس مستجدينال يعتبر . و ذلك  المستوى من التعليم

 ذات المستوى.



ا ثانيا على ذات المستوى يمكن من مستويات إسكد أو الذين يدخلون برنامج والطالب الذين يغيرون البرامج ضمن مستوى معين
 هذا المستوى.في  نالمستجديفي عداد  حتسابهمالبرنامج المعني، ولكن ينبغي أن ال يتم إفي  مستجديناعتبارهم 

: المستجدينمعين من التعليم، جمع بيانات عن نوعين آخرين من  مستوىالى  المستجدينباإلضافة الى يتولى هذا المسح، و 
 .للمرة األولى التعليم العالي والمستجدون فيلطفولة المبكرة االتعليم االبتدائي مع خبرة في تعليم  المستجدون في

 
 .األول من التعليم االبتدائي مع خبرة سابقة في تعليم الطفولة المبكرة الصف المستجدون في

من التعليم االبتدائي الذين تم  األول الصف مستجدون فيهم  الذين لديهم خبرة سابقة في تعليم الطفولة المبكرة المستجدون
 المبكرة. تنمية الطفولةأو برامج  التعليم قبل االبتدائيسابقا في أي من برامج  قيدهم

 المستجدون في التعليم العالي للمرة األولى

مستوى التعليم  هم  طالب لم يسبق لهم أن تسجلوا في أي برنامج آخر على  األولى للمرة العالي التعليم في المستجدون
 العالي.

التعليم الذي  مستوى في مستجدونفانهم أيضا، بحكم التعريف،  للمرة األولىالعالي التعليم  فيمستجدين الى كونهم وباإلضافة 
الذي يدخل درجة أولى و على مستوى التعليم العالي  درسيسبق له أن تسجلوا فيه. وعلى سبيل المثال، يعتبر الطالب الذي لم 

 .للمرة األولى ومستجدًا في التعليم العالي 7مستوى إسكد  في مستجداً  الماجستير على مستوىطويلة 

 لمعيدونا (ج 

   .هو طالب مسجل في ذات الصف لمرة ثانية أو أكثر المعيد

أول ال  ا  بنجاح برنامج اتمو أالذين و المستوى التعليمي ذات  في إضافيأو  ثانيركون في برنامج تعليمي تشذين يالوالطالب 
العائدون الى أو المعاد  المعيدونالسنة السابقة. ويشمل ك المواد الدراسية عينها هو الذي يعيد والمعيد. معيدينيعتبرون 
 نفس البرنامج.في  تسجيلهم

 الخريجون (د 

 .مرة واحدة فقطكل خريج  احتساب ينبغيه وهذا يعني أن .التخرج حاالتالمسح بيانات عن الخريجين وليس عن يتطلب هذا 
ذا تخرج  في البرنامج األعلى  هينبغي تسجيل لسنة المرجعية للمسحمستوى إسكد في افي نفس من أكثر من برنامج واحد طالب وا 

ة متعاقبة من التعليم الثانوي والعالي حيث يمكن أن توجد سلسل يضمن ذلك المستوى. ولهذا األمر أهمية خاصة على مستوي
 .معين تعليم البرامج ضمن مستوى

 خالل السنة الدراسية أو األكاديمية المرجعية.بنجاح  ا  تعليمي ا  هو الشخص الذي أتم برنامج الخريج



تمام دخلوا وأتموا بنجاح أحد برامج التعليم التي تصنف كإ نالذي يشمل خريجو أحد مستويات إسكد الطالبا المسح هذفي و 
جزئي كفي التمام تمج االذين أتموا بنجاح بر  الطالب (لمرحلة الثانية من التعليم الثانوي)ا 3مستوى إسكد ل بالنسبةو للمستوى، 

 يستمرون فيعن هذه البيانات بشكل منفصل تحاشيا للعد المضاعف ألولئك الذين  اإلبالغمن البلدان رجى وي   .مستوىلل
 أو في سنوات الحقة.عينها في السنة  التمام برامج أخرى على ذات المستوى دراستهم

أن يحصلوا على مؤهل بعد فترة /أو وفي بعض البلدان، يمكن للطالب المسجلين في أحد مستويات إسكد أن يتموا برنامجا و
هؤالء الطالب تبر عال ي  أن عتبر قصيرة لكي تصنف اتماما كامال أو جزئيا لمستوى إسكد المعني. وينبغي ت   قدمعينة من الوقت 

الى ثالث سنوات ويؤدي اتمامها بنجاح تقل مدتها عن  8خريجين. وتشمل األمثلة على ذلك برامج قصيرة على مستوى إسكد 
 على شهادة معترف بها على الصعيد الوطني )كاإلجازة التي تمنح بعد سنتين من الدراسة(.  الحصول
امتحان يتناول المنهاج الدراسي أو سلسلة من االمتحانات أو تجميع العدد إجتياز  قيق إتمام الدراسة بنجاح من خاللويمكن تح

تقييم رسمي للمعارف والمهارات والكفاءات التي تم اكتسابها في أثناء بالنجاح  المحدد من أرصدة الدراسة طوال فترة البرنامج أو
االتمام الناجح للدراسة عادة الحصول على مؤهل معترف به من قبل سلطات التعليم  ينتج عن، النظاميالبرنامج. وفي التعليم 

 .ذات الصلة الوطنية
هذه الحاالت، ينبغي استخدام مثل ول على مؤهل. وفي دائما الى الحص 2و  1وال تؤدي برامج التعليم على مستويي إسكد 

لسنة األخيرة من البرنامج بالكامل أو نفاذه الى مستوى اللبرنامج، مثل حضور الطالب معايير أخرى لتحديد االتمام الكامل 
 أعلى من مستويات إسكد.

عن الخريجين حسب البلد الذي يتخرجون فيه بصرف النظر عما إذا كانوا مسجلين في برامج تدرس من قبل  اإلبالغوينبغي 
 .البيانات مقّدممؤسسات تعليم مقيمة في الخارج أو مؤسسات أجنبية مقيمة في البلد 

( في ألمانيا أو شهادة (Habilitationمثل شهادة  التمكين )الدكتوراه األولى  درجةثانية تلي  درجاتوفي بعض البلدان، هناك 
 ،العدد للغاية يقليل الخريجون من برامج ما بعد الدكتوراه هذهفي العادة يكون . و (في روسيا االتحادية (doktor nauk)الدكتوراه 

 من المسح ستبعدأن ي   ألغراض المقارنة عبر الوطنية في حاالت عديدة ال تتوفر بيانات عنهم لدى البلدان. لذلك، ينبغيو 
 ن على شهادة ثانية.و ن من هذه األنواع الحائز و الخريج
الرغم السنة األكاديمية المرجعية. وعلى يحتسبوا ضمن السنة الدراسية أو  عن جميع الخريجين الذين يمكن أن اإلبالغوينبغي 
أو األكاديمية ينبغي  المدرسيةالسنة  البرنامج فقط بعد انتهاء متطلباتأو يتموا امتحاناتهم النهائية  قدبعض الخريجين من أن 

 .اإلبالغمع ذلك أن يكونوا مشمولين ب

 الطالب الدوليون (ه 
 حركية. ويتركز االهتمام في هذا المسح على بلدهم األصلييتم تصنيف الطالب وفق  ين،الدولي الطالبحركية ألغراض قياس 

 التعليم العالي. الدوليين في لطالبا

بطرق عديدة مختلفة ولكنه بالنظر ألن المطلوب هو قياس الحركية الدولية في مجال التعليم،  البلد األصلي ويمكن تعريف
يوصى بأن يقوم التعريف على سيرة الطالب التعليمية قبل دخولهم التعليم العالي. وألغراض عملية، يتم تطبيق القياس بموجب 

و كان بعض الطالب يدخلون التعليم العالي انطالقا من برامج هذا المفهوم على المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، حتى ول
 التعليم ما بعد الثانوي غير العالي.



البلد األصلي بالنسبة لطالب التعليم العالي هو البلد الذي حصلوا فيه على مؤهالت المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. ويمكن 
 ق.  إعتبار البلد األصلي أيضا أنه بلد التعليم األسب

وحيثما ال تستطيع البلدان تطبيق هذا التعريف، يوصى باستخدام بلد اإلقامة العادية أو الدائمة لتحديد البلد األصلي. وحيثما 
يتعّذر ذلك وال يوجد أيضا  أي اجراء آخر مناسب، يمكن كمالذ أخير فقط أن يستخدم بلد الجنسية. ومن المطلوب أن تقوم 

 في قسم المعلومات العامة من االستبيان ذات الصلة. البلد األصليدمة في تحديد البلدان بتسجيل المعايير المستخ

الطالب الدوليون هم األشخاص الذين يعبرون الحدود الدولية بين بلدين مختلفين للمشاركة باألنشطة التعليمية في بلد المقصد. 
 .ويختلف بلد المقصد عن البلد األصلي للطالب

على عبور مادي لحدود دولية.  وعلى انتقاله ينطو  ما لمكطالب دولي  بين نظامي تعليم مختلفينانتقل طالب أي  وال يعتبر
 :الطالب الدوليينة يحركالتالية ضمن  الحاالتوجه الخصوص، ال تدخل 

 برامج التعلُّم عن بعد التي تقدمها مؤسسات مقيمة في بلد آخر لطالب مقيمين في البلد مقّدم البيانات؛ 

  التي تقدمها مؤسسات أجنبية مقيمة في البلد مقّدم البيانات والتي تؤدي إلى منح شهادات أجنبية؛البرامج 

 ينتقل الطالب بين  عندمامثال )األصلي، فرعي مختلف عن نظامهم  نظام تعليميفي لطالب المقدمة برامج ال
 مقاطعات وأقاليم بلدهم(.

في مؤسسة تعليمية في  برامج التبادل الذبن يتابعون جزءا  من تعليمهم ضمن الطالب ه يجب استبعادأنإلى تجدر اإلشارة 
ضمن  فقط حتسابهميجب او  من إحصاءات االلتحاق في البلد المضيف الوطنية لمؤسسة التعليميةفي احتسب ي   والذيالخارج 

سنة إلى أقّل من  واحد(فصل أي أشهر )ما بين ثالثة  برامج التبادلتستغرق بلد القيد األصلي. وعادة  إحصاءات االلتحاق في 
  .كاملةأكاديمية 

 غير التعليمي الكادر التعليمي والكادر (و 

 

  الكادر التعليمي
  .المكلفين بها محددةال صفوفالأو  مستوياتالو   لبرامجايتولى هذا المسح جمع بيانات عن أفراد الكادر التعليمي وليس عن 

ذا كان قد أوكل أكثر من مستوى  هذا سب مرة واحدة فقط فيتحالتعليمي ينبغي أن ي  وهذا يعني أن كل فرد من الكادر  المسح. وا 
أكثر من عقد تدريس واحد، توجب احتساب أعدادهم وفقا للنسبة  مأو صف واحد الى أفراد الكادر التعليمي أو إذا كان لديه

خالل السنة الدراسية أو  صفأو  مستوىأو  المخصصة لكل برنامج (أو ساعات التدريس)لساعات العمل التعاقدي المئوية 
متساوية حصص عدد أفراد الكادر التعليمي حسب هذه المعلومات متاحة، ينبغي احتساب ال تكون األكاديمية المرجعية. وعندما 

 مكلفين به خالل السنة المرجعية. مستوى أو صفلكل برنامج أو 
 .8الى  5إسكد على مستويات  ةكاديمياأل والهئية  4الى على مستويات إسكد صفر  نيمدرِّسال الكادر التعليمي شملوي



رشادهم الطالبلدى  تعلُّمالتوجيه خبرات على مهنية مقتضى قدراتهم الب نومدرِّسال يعمل ، بصرف النظر عن تدريبهم وا 
وتنظيمها وتنفيذها، حيث يتم  يةعالوجه أو عن بعد(. وينطوي التدريس على تخطيط أنشطة جم ا  ومؤهالتهم أو آلية أدائهم )وجه

من  ويستثنى .إنماء معارف الطالب ومهاراتهم وكفاءاتهم على النحو المنصوص عليه في برنامج التعليم الذي يشاركون فيه
الذين  واإلداريين اآلخرينالعاملون في مجال التعليم الذين ال يقومون بمهمات تدريس )كمديري المدارس  بيانات الكادر التعليمي

ين في المؤسسات التعليمية )كاألهالي مدرِّسطوعية كمساعدي الذين يعملون بين حين وآخر بصفة ( أو األشخاص ونسال يدرِّ 
 (.زائرينين والمحاضرين المدرِّسوالطالب ال

من صفوف مختلفة مجموعات مع أو  غرفة صفية واحدةفي  يشكلون صفا واحد طالبمجموعة  معالمدرسون يعمل أن ويمكن 
ذوي  يمدرِّسمصطلح "المدرسون"  لمشادي. ويتيعاداخل أو خارج صف  "آخرمقابل بطريقة "واحد مخصصة أو قاعات في 

أو من ذوي  تعلُّمالذين يواجهون صعوبات في المتخصصة للطالب مدارس ادية أو تيعافي مدارس  ةخاصاالحتياجات ال
 االحتياجات العقلية أو الجسدية الخاصة.

تقضي مهمتهم الرئيسية بالتدريس و/أو البحث.  ملون على مستوى التعليم العالي و هم الموظفون الذين يع ةاألكاديميالهيئة 
محاضر أو موجه أو أستاذ مساعد  وأأستاذ مشارك  وأن الذين يشغلون مرتبة أكاديمية ويحملون لقب أستاذ يويشمل ذلك العامل

مثل عميد ومدير وعميد ) يشمل أيضا العاملين الذين يحملون ألقابا أخرىكما أو ما يوازي أي من هذه الرتب األكاديمية. 
 منصبا على التعليم أو البحث. مشارك وعميد مساعد ورئيس قسم( إذا كان نشاطهم الرئيسي

ألسباب مثل المرض )عن العمل وكذلك البدالء المؤقتين  الغائبين مؤقتا أفراد الكادر التعليمي شمولجمع  البيانات  وينبغي عند
 العطلة أو اإلجازة(. وأأو األمومة أو اإلجازة األبوية 

مبكر( حتى ولو استمروا في في سن تقاعد المثل أولئك الذين أحيلوا على )وينبغي استثناء الكادر الذي ال يقوم بأنشطة مهنية 
 .كأفراد في الكادر التعليمي تقاضي مرتبات أو مدفوعات أخرى تتصل بعملهم السابق

 الكادر غير التعليمي

وعلى الرغم من أن  .يةمسؤوليات تعليمتولون ي يعملون لدى المؤسسات التربوية والاألفراد الذين هم  .الكادر غير التعليمي
ن ين اإلدارييوالعامل مدرسةالتعريف يمكن أن يتفاوت بين بلد وآخر، فان الكادر غير التعليمي يضم عادة مدراء ونظراء ال

ي ن في مجال الصحة وأمناء المكتبات أو اختصاصييوالعامل مدرسةن في اليالمشورة والخبراء النفسي ين ومقدمين والمشرفاآلخري
عمال ن ومدراء التعليم على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني والكتبة و يالمناهج الدراسية والمفتش وي ومطورياإلعالم الترب

 م.اعطمفي خدمات ال يناألمن وعمال النقل والعامل تشغيل وصيانة المباني وموظفي

. ويتم التفريق بين فقط إسكد صفر الى أربعةلمستويات بالنسبة  ينبوالمدر   ئينالكفو  المدرسينبيانات  جمعيتم  ،في هذا المسح
( والتدريب التربوي مؤهل مدرِّسللتدريس على مستوى تعليم معين ) مدرِّسالاجها تحمستوى المؤهالت األكاديمية التي ي

 (.باً مدر   مدرِّساً ) فعاال   ا  مدرِّسالضروري لكي يصبح 

وعلى سبيل  .عينه في البرنامج ةاألكاديمي ةسادر الجنبا  الى جنب مع  االمعلمين تدريب يتوفرمكن أن من الم ،في بعض األحيان
وغالبا ما يكون التعليم  من المواد الدراسية. كبيرة مجموعة دريسمن المتوّقع أن يقوم المدّرس بتفي المرحلة االبتدائية،  المثال،



في هذه  ويجب. مؤهل واحد الى والتي تؤدي المدرسين لتدريب عامةبرامج  متوّفر ضمن حددموضوع المطلوب والمتخصص بم
 ومدّرب في آن  واحد. لمؤهّ إعتبار هذا المدرس على أنه  الحال

 
ون مدرِّسوعلى سبيل المثال، يحتاج ال .على من التعليماألمستويات الفي أكبر متطلبات التدريب والتأهيل من الممكن أن تكون 

( كاديميشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في موضوع محدد )المؤهل األ في مرحلة التعليم الثانوي في بعض البلدان الى
بين. ين مؤهلين ومدر  مدرِّس ين معا  المؤهل ين. ويكون حاملو هذينمدرِّسلتدريب التدريس ذلك الموضوع الى جانب شهادة مستقلة ل

يحملون شهادة تدريب في مجال التدريس ن يالبكالوريوس أو مدربشهادة ن يحملون يإما مؤهل و مؤهل واحد فقطحامل ويكون
 ولكن ليس كليهما.

 ون المؤهلونمدرِّسال

للتدريس على مستوى معين من التعليم في بلد المطلوبة دنى من المؤهالت األكاديمية األحد الهو الذي يتمتع ب المؤهل مدرِّسال
 .سدرّ ت  معين. وفي العادة تكون تلك المؤهالت متصلة بالموضوع أو المواضيع التي 

 بونون المدر  مدرِّسال

قبل الخدمة أو أثناءها، لتدريس مستوى  المنظمالتدريب  متطلباتمن  دنىاأل حدال على األقل ىستوفاهو الذي  بالمدر   مدرِّسال
عادة المعارف التربوية )المبادئ  متطلباتلسياسة أو القانون الوطني ذات الصلة. وتشمل هذه الامحدد وفق تعليمي 

ل ذلك في العادة المناهج شمس، ويدر  تجاوز الموضوع الذي ي  تي تالصف الدراسي الوتنظيم الدارة العامة واالستراتيجيات 
التدريس(. التي تحكم مهنة األخرى األطر القانونية و القانونية باالدوات  المعرفة)الحرفية وأساليب وتقنيات التدريس(، والمعارف 

المناهج الدراسية والموضوعات التي سيتم تدريسها اإللمام بلمحتوى )متعلقة باالمعارف ال شملويمكن لبعض البرامج أيضا أن ت
 واستخدام المواد المتصلة بها(.

 االنتباه تستدعي حاالت: اإلحصائية البيانات عن اإلبالغ (ز 
مجاالت أو )مستويات و الى فئات متعددة  هاتوجب قسمتعن البيانات التي ي اإلبالغيوفر هذا القسم الفرعي مشورة حول كيفية 

 واحد(.تعليمي  في أكثر من برنامج أو مجالمثال عندما يشارك الطالب أو الخريجون )( أو تحاشي العد المضاعف مثال   توجه

 الكادر التعليمي حسب المستوى أو التوجه 
ف الكادر التعليمي في الغالب بأكثر من مستوى واحد من التعليم أو نوع واحد من البرامج. ومن أجل تحاشي العد كل  ي  

توزيع موارد التعليم المخصصة لكل مستوى أو  نسب عكس قدر اإلمكانتين لكي مدرِّسأعداد ال احتسابالمضاعف، ينبغي 
المهنية على حد سواء. البرامج تدريس البرامج العامة و رس الثانوية اي المدفين مدرِّسبرنامج. وعلى سبيل المثال، يمكن تكليف ال

ذا كانت البيانات متاحة، أل يتوزيع نسباعتماد وينبغي  عدادهم عبر البرامج وفقا لوقت العمل الذي يخصصونه لكل برنامج. وا 
ذا ، يمكن استخدام المعلومات عن تعّذر ذلك ينبغي أن يستند توزيع النسب على وقت العمل التعاقدي المخصص لكل برنامج. وا 

 .عوضا عن ذلك أو متوسط حجم الصفوف الدراسية مدرِّسلنسبة لالطالب معدل 



 ت الدراسةحسب مجاال أو الخريجون الطالب
واحد من التعليم. ومن أجل تحاشي العد  جالليس من غير المألوف أن يشترك الطالب أو الخريجون في أكثر من م

مجاالت التعليم بحيث تعكس الى أقصى حد ممكن األهمية النسبية بطريقة نسبية على المضاعف، ينبغي توزيع أعدادهم 
ينبغي لذلك  فقط، البيانات حسب المجال على مستوى المجموعة الواسعة جمع هذا المسحتولى كل مجال. ويلدراساتهم في 

 األعدادتوزيع . ويكفي فقط الدراسات التي تغطي أكثر من مجموعة واسعة واحدةلطالب أو الخريجين في ل ينسبالعدد التحديد 
 .التي تمت دراستها المجاالت الرئيسيةالتناسبية على 

ذا كانت البيانات متاحة، ينبغي أن يستند ا المخصص لكل مجال، األمر الذي  المقررعبء الدراسة على  يحساب النسبلوا 
ذا لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي أن يوزع يمكن قياسه بأرصدة المقرر التعليمي وساعات الدراسة أو النسبة  المئوية من البرنامج. وا 

طالب في برنامج تشكل  100الطالب أو الخريجون بالتساوي على كل مجال تمت دراسته. وعلى سبيل المثال، إذا تسجل 
 60عن  اإلبالغبالمئة، إذ ذاك ينبغي  20بالمئة والرياضيات نسبة  20بالمئة منه والعلوم الفيزيائية نسبة  60نسبة  الهندسة

للعلوم الطبيعية ة عطالبا في المجموعة الواس 40ولهندسة والصناعات اإلنتاجية والبناء ل الواسعة مجموعةالطالبا في 
ذا كانت الحصص النسبية بين الهندسة والفيزياء والرياضيات غير معروفة والرياضيات واإلحصاء.   33 عن اإلبالغيجب وا 

للعلوم الطبيعية  مجموعة الواسعةالطالبا في  67و لهندسة والصناعات اإلنتاجية والبناءالمجموعة الواسعة لطالبا في 
 والرياضيات واإلحصاء.

 أو أكثرالطالب المتخرجون من برنامجين أو مستويين 
أي أن يحصلوا على أكثر من مؤهل )يمكن لبعض الطالب أن يتخرجوا من أكثر من برنامج واحد في نفس السنة المرجعية 

من واحد منها. وعندما تكون البرامج على مستوى  االبرامج التي تخرجو نسبيا  على واحد في ذات السنة(. وينبغي توزيع أعدادهم 
الى أقصى حد ممكن األهمية النسبية لكل برنامج في دراساتهم. النسبي ألعدادهم توزيع لامستويات إسكد ينبغي أن يعكس 

 ويمكن تحقيق ذلك بطريقة مماثلة على النحو المبين أعاله بالنسبة لمجاالت التعليم.
ضمن  صنيفهمولكن، حيثما يتخرج الطالب من مستويين مختلفين من مستويات إسكد في نفس السنة المرجعية يتوجب ت

  المستوى األعلى الذي تخرجوا منه.
 
 

  



 مصروفات التعليم– 5القسم 
 

 المصروفاتالتي يشملها المسح وأن تتناول  النظاميةينبغي لبيانات تمويل التعليم أن تشمل المصروفات على البرامج التعليمية 
ذا كانت المصروفات الفعلية غير متاحة يمكن توفير اإلعتمادات المخصصة في الميزانية  ةالفعلي للسنة المالية المرجعية. وا 

وتحديد ذلك في قسم المعلومات العامة. وينبغي كذلك أن تشمل البيانات المصروفات على التعليم النظامي للكبار أو برامج 
 إسكد الموافقة. عنه تحت مستويات اإلبالغالفرصة الثانية و 
، بما في ذلك المصروفات غير 2011 إسكدحسب  الوطنية التعليم برامج تصنيفالمصروفات وفقا لكافة وينبغي تصنيف 

)مثل اإلدارة وخدمات الدعم والبحث التربوي والتفتيش  بشكل مباشر مفصلة حسب مستويات التعليم ضمن ميزانية التعليمال
أكثر من مستوى واحد من مستويات إسكد ينبغي تقدير الحصة المخصصة لكل  اإلنفاقأحد بنود  يشملوغيرها(.  وعندما 

 نها "غير موزعة حسب المستوى".على اعن البيانات  اإلبالغ تحاشي(. وينبغي قدر المستطاع مستوى )انظر الخانة اإلرشادية

 حسب مستويات إسكد المصروفات: كيفية تقسيم اخانة إرشادية
، بما في ذلك 2011التعليم وفق تصنيف إسكد  مستوياتينبغي توزيع كافة المصروفات على 

 ي، مثل اإلدارة في وزارات التعليم. وينبغي أن تكون الخطوة األولى هالطبيعة العامةالمصروفات ذات 
وزارة  توزيع البنود التي يسهل ربطها بمستوى معين من مستويات إسكد. وعلى سبيل المثال، إذا كانت

يمكن توزيع جميع مصروفاتها على هذه  8الى  5التعليم العالي مسؤولة عن مستويات إسكد 
عندما فالمستويات. وبما أن بنود المصروفات األكثر أهمية تعود في العادة الى تعويضات الموظفين، 

صصة لكل ينبغي تقدير الحصة المخ قسمة سابقا  بين مستويات التعليمال تكون مصروفات األجور م
مستوى. وباالمكان استخدام البيانات بشأن عدد المدرِّسين في كل مستوى وجداول مرتباتهم إلجراء هذه 

 التقديرات.
وبعد تقسيم مصروفات األجور بين مستويات إسكد يمكن تقسيم المصروفات على البرامج التي تفيد 

عدد الطالب. وعلى سبيل المثال،  أكثر من مستوى واحد من التعليم باستخدام صيغة توزيع تقوم على
مليون دوالر مشتركة بين مرحلتي التعليم ما قبل االبتدائي  100إذا كان برنامج دعم يوفر مبلغ 

 200 طالب، منها 2000واالبتدائي والمرحلة األولى من التعليم الثانوي حيث يبلغ مجموع الطالب 
بالمائة(  60طالب في المرحلة االبتدائية ) 1200بالمائة( و  10طالب في المرحلة ما قبل االبتدائية )

ماليين  10بالمائة(،  فبامكاننا تقدير أن  30طالب في المرحلة األولى من التعليم الثانوي ) 600و
مليون دوالر للتعليم  60(، و02دوالر من هذا البرنامج تخصص للتعليم ما قبل االبتدائي )إسكد 

 ر للمرحلة األولى من التعليم الثانوي.مليون دوال 30(، و1االبتدائي )إسكد 
وبعد أن يتم توزيع بنود المصروفات الرئيسية يمكن أن تكون هناك بنود ميزانية متبقية ذات طبيعة 
ذا كان معظم اجمالي المصروفات قد سبق توزيعه حسب  عامة غير مخصصة حسب المستوى.  وا 

وزيع المتبقي.  انظر المثال على الصفحة بكل مستوى لت لمتعلقةاالمستويات يمكن استخدام الحصص 
 التالية:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصروفات المصادر الحكومية (أ 
عن المصروفات الحكومية على التعليم بشكل منفصل بالنسبة لجميع المستويات الحكومية التي تمول التعليم في البلد  يبلغ

وزارات التعليم جميع مصروفات التعليم من قبل  إنفاق باإلضافة الىأن تتضمن البيانات المقدمة  يجبللبيانات. و  الموفر
ل، إذا كانت دائرة أشغال عمومية إقليمية أو محلية تصرف اموال على صيانة وكاالت أخرى. وعلى سبيل المثاالوزارات و ال

عن هذه المصروفات في خانة االمصروفات اإلقليمية أو المحلية المطابقة في االستبيان، حتى  اإلبالغالمباني المدرسية ينبغي 
ن كانت ال تظهر عادة في ميزانية التعليم.  وا 

 

من قبل  السلع والخدمات التربويةعلى  الموطدةالمصروفات اجمالي المصروفات الحكومية العامة على التعليم ويشمل 
الحكومات المحلية واإلقليمية والمركزية، بما في ذلك المصروفات من قبل جميع الوزارات والوكاالت الحكومية التي تقدم خدمات 

 .يالت الى الحكومة من قبل المصادر الدولية لغرض التعليمبتحو تعليمية. ويشمل أيضا المصروفات الممولة 

 قبل توزيع المصروفات غير المخصصة  

   

بعد توزيع  

المصروفات غير 

 المخصصة 

  

بماليين 

 الدوالرات

النسبة 

المئوية من 

 المجموع

النسبة المئوية إلجمالي 

 المصروفات الموزعة

بماليين   

 الدوالرات

02إسكد   20 3%  4%  22 

1إسكد   175 29%  32%  189 

2إسكد   125 21%  23%  135 

3إسكد   80 13%  14%  86 

4إسكد   15 3%  3%  16 

8-5إسكد   140 23%  25%  151 

غير موزع  حسب 

 المستوى
45 8%    0 

 600     600 المجموع



والمباني المدرسية والكتب المدرسية  مية األساسية مثل الكادر التعليميالسلع والخدمات التعلي السلع والخدمات التعليميةوتشمل 
 .عامة وأنشطة أخرىخدمات الطالب واإلدارة ال مثل الجانبيةولوازم التدريس وكذلك السلع والخدمات التعليمية 

 المستويات الحكومية
دائما عن المصروفات على المستوى الحكومي الذي يتولى المصروفات. وحيثما تكون بعض األموال آتية في  اإلبالغينبغي 

. وعلى سبيل المثال، إذا كتحويالت بين الحكومات لغرض التعليمعنها أيضا  اإلبالغاألصل من مستوى حكومي آخر ينبغي 
على التعليم وأضافت اليها مليونين دوالر من مواردها  نفاقالمركزية لإل حكومة إقليمية مبلغ مليون دوالر من الحكومةتلقت 

عن مليون دوالر أيضا كتحويل  اإلبالغماليين دوالر كمصروفات مباشرة من الحكومة اإلقليمية و  3عن  اإلبالغالذاتية ينبغي 
 الى الحكومة اإلقليمية.بين الحكومات، من الحكومة المركزية 

 هي المستوى الحكومي الذي تمتد سلطته السياسية فوق كامل أراضي البلد مثل الحكومة الفيدرالية.  الحكومة المركزية.
 

هي المساحة الجغرافية األكبر التي يمكن أن يقسم عليها البلد بالكامل ألغراض سياسية أو إدارية كالوالية الحكومة اإلقليمية. 
في العادة بالسلطة المالية لجمع الضرائب ضمن حدود أراضيها  الحكومة اإلقليميةطعة واإلدارة أو المنطقة. وتتمتع والمقا

   جزء من دخلها على األقل وفقا لسياساتها الخاصة وأن تعين أو تنتخب موظفيها. إنفاقوينبغي أن تكون قادرة على 
 

هي أصغر أو ثاني أكبر مساحة جغرافية يمكن أن يقسم عليها البلد بالكامل ألغراض سياسية أو إدارية   الحكومة المحلية.
بالسلطة المالية لجمع الضرائب ضمن حدود أراضيها وينبغي أن تكون  الحكومة المحليةكالبلدية أو المحّلة. وفي الغالب، تتمتع 

 ياساتها الخاصة وأن تعين أو تنتخب موظفيها.جزء من دخلها على األقل وفقا لس إنفاققادرة على 

كمصروفات من  الحكومة المركزيةوفي سياق تمويل التعليم تعتبر المصروفات من قبل مكتب محلي )أو إقليمي( تحت سلطة 
من عن المصروفات  اإلبالغوليس من قبل الحكومة المحلية أو اإلقليمية. وعلى سبيل المثال، ينبغي  الحكومة المركزيةقبل 

بأنها مصروفات من قبل الحكومة  الحكومة المركزيةالتي تشكل جزءا  من  الوطنية قبل مكاتب إقليمية تابعة لوزارة التعليم
وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوى مستويين حكوميين، )أي مستوى مركزي وليس من قبل الحكومة اإلقليمية.  المركزية

ذا كان هناك أكثر من ثالثة . الحكومة المحليةعن المستوى األدنى للمصروفات تحت  اإلبالغومستوى المقاطعة(، ينبغي  وا 
عنها تحت  اإلبالغمستويات ينبغي تسمية المستوى الثاني مستوى إقليمي وجمع كافة المستويات األدنى ضمن مستوى واحد و 

 .الحكومة المحلية

 وجهة األموال
المصروفات ( 1ستويات الحكومية الى ثالثة أنواع من وجهات التمويل: يتم فصل المصروفات من قبل كل مستوى من الم

التحويالت الحكومية الى ( 3و التحويالت بين الحكومات لغرض التعليم( 2، والحكومية المباشرة على المؤسسات التعليمية
 .الكيانات الخاصة لغرض التعليم



 المصروفات الحكومية المباشرة على المؤسسات التعليمية

من مشتريات الحكومة للسلع والخدمات التعليمية التي  المصروفات الحكومية المباشرة على المؤسسات التعليميةلف تتأ
و/أو المدفوعات الحكومية الى المؤسسات التعليمية لشراء السلع والخدمات التعليمية  المؤسسات التعليميةستستخدم من قبل 

 بنفسها.

مؤسسات العن البيانات بشكل منفصل بين  اإلبالغينبغي  لمؤسسات تعليميةوحيثما تقدم الحكومات هبات أو إعانات مالية 
)كوزارة معينة أو وكالة أو  تدريسيةال غيرتعليمية  مؤسساتالعلى  اإلنفاق. ويشمل ذلك أيضا اصةخالمؤسسات الو  حكوميةال

 وأ حكومية-حسب نوعها مؤسساتال على توزع هذه المصروفاتمديرية تفتيش معينة( وينبغي حيثما كان ذلك مناسبا أن 
مليون  80لكل نوع من هذه المؤسسات.  وعلى سبيل المثال، إذا كانت الحكومة تنفق  المقدمةوفق نسبة المصروفات  -خاصة

، تدريسية مؤسسات تعليمية غيرماليين دوالر على  10و خاصةمليون دوالر على مدارس  20 و وميةحكدوالر على مدارس 
مليون دوالر للمؤسسات  2و الحكوميةماليين دوالر للمؤسسات  8)يبلغ  دوالر بشكل تناسبيماليين  10يمكن قسمة الـ 

مليون دوالر واجمالي المصروفات  88 الحكومية(. وبذلك يبلغ اجمالي المصروفات الحكومية المباشرة على المؤسسات الخاصة
 مليون دوالر. 22الحكومية المباشرة على المؤسسات الخاصة 

 التحويالت بين المستويات الحكومية  لغرض التعليم

صافي تحويالت األموال المخصصة للتعليم من مستوى حكومي الى هي  لتعليملغرض ا ميةالحكو المستويات التحويالت بين 
 مستوى حكومي آخر.

على وجه التحديد. وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن تستثنى التحويالت للتعليم وينبغي أن يشمل ذلك التحويالت المخصصة 
لية العامة أو توزيع الضرائب المشتركة من بين الحكومات ذات الطبيعة العامة )مثل ِمن ح تقاسم العائدات وِمن ح تكافؤ الما

الحكومة الوطنية الى المقاطعات أو الواليات( حتى ولو كانت هذه التحويالت توفر األموال التي تعتمد عليها السلطات اإلقليمية 
 أو المحلية لتمويل التعليم.

مستوى األعلى التحويالت من حكومة وفي بعض البلدان حيث تفوق التحويالت من حكومة المستوى األدنى الى حكومة ال
عن صافي األرقام الناتجة على أنها أرقام  سلبية. ومع ذلك ينبغي  اإلبالغالمستوى األعلى الى حكومة المستوى األدنى ينبغي 

حكومة عن تحويالت الحكومة المركزية الى الحكومة المحلية التي تمر عبر حكومة إقليمية بأنها تحويالت من ال اإلبالغأن يتم 
 المركزية وليس من الحكومة اإلقليمية.

 التحويالت والمدفوعات الحكومية إلى القطاع الخاص لغرض التعليم

التحويالت والمدفوعات الحكومية إلى القطاع الخاص لغرض التعليم هي أموال حكومية يمكن أن تستخدمها الكيانات الخاصة 
لألسر والطالب )مثل اإلعانة المالية( والتحويالت والمدفوعات  ييم دعم مالوهي تشمل تقدراء سلع وخدمات تعليمية بنفسها. لش

 الى كيانات خاصة غير تعليمية أخرى.

 



األسر عانات ح دراسية وقروض وهبات أخرى(، وااإلعانة المالية المقدمة للطالب )من من الدعم المالي لألسر والطالبويشمل 
 أيضا   الخاصة التي يشترط فيها الحكومية العينية وأاالعانات النقدية كذلك بالمدرسة و  هماألطفال التي يشترط فيها التحاق أو

 رس.االتحاق األطفال بالمد

المقدم الى الطالب الذين يدرسون في البلد المقّدم للبيانات. وحيثما تقوم الحكومة أيضا بتقديم  الدعم الماليوينبغي أن تشمل 
 اجمالي ت دمج فيهذه األموال بشكل منفصل دون أن عن  اإلبالغينبغي في الخارج  للطالب الذين يدرسون إعانة مالية

 المصروفات الحكومية.
وينبغي أن ت نسب المنح والقروض الحكومية الى مستوى الحكومة المسؤولة مباشرة عن تقديم األموال للطالب حتى ولو كان 

عن المنح والقروض  اإلبالغهذه التكاليف أو جميعها في النهاية. وينبغي أيضا  من مستوى حكومي آخر يغطي بعض
عن  اإلبالغتربوية نيابة عن الطالب بوصفها تحويالت حكومية الى الطالب. وينبغي ال المؤسساتالحكومية التي تدفع الى 

يدات أو مدفوعات الفائدة من القروض الممنوحة الى الطالب على أساس اجمالي أي دون طرح أو احتساب رصيد التسد
 المدينين )من الطالب أو األسر(.

على التحاق أبناء األسر بالمدرسة، يمكن أن ي نسب  (CCTs)برامج التحويالت النقدية المشروطة   فيها تتوقفوفي البلدان التي 
وينبغي أن يحدد هذا الجزء على أساس لألسر والطالب.   الدعم الماليعنه تحت  اإلبالغجزء من التحويل الى التعليم وأن يتم 

هناك ثالثة أهداف رئيسية لبرنامج التحويل النقدي المشروط أحدها  تتحليل أهداف البرنامج. وعلى سبيل المثال، إذا كان
ذا كان البرنامج أيضا يعود بالنفع على أسر ليس لديها  أطفال لغرض التعليم، يمكن أن ينسب ثلث تكلفة البرنامج الى التعليم. وا 

فقط عن الجزء من اجمالي تكلفة البرنامج الذي يتم تحويله الى األسر التي لديها أطفال في سن  اإلبالغفي سن الدراسة، ينبغي 
 الدراسة.

خاصة الشركات الأو تحويالت مالية من الحكومة الى  دعمهي التحويالت والمدفوعات الى كيانات خاصة غير تعليمية أخرى 
مؤسسات  ليستأو منظمات ال تقصد الربح بما فيها المنظمات الدينية التي تمول أو تقوم ببعض األنشطة التربوية ولكنها 

 .تعليمية

المقدم للشركات الخاصة أو جمعيات الشغل التى توفر التدريب في مكان العمل كجزء من  الدعم الماليوينبغي أن يشمل ذلك 
المقدم للمؤسسات  الدعم المالي، ينبغي استثناء المدرسة ومكان العمل. وعلى النقيض من ذلكبرامج تعليمية تجمع بين 

الحكومي المقدم للمدارس الخاصة بما فيها  الدعم الماليعن  اإلبالغ. وينبغي تعليمية مؤسساتالتعليمية الخاصة باعتبارها 
 .المباشر على المؤسسات التعليمية الخاصة اإلنفاقتحت  )أو مدارس المجتمع المحلي)المدارس الدينية 

 

 

 

 



 مصروفات المصادر الدولية (ب 
 المصروفات المباشرة من المصادر الدولية على المؤسسات التعليمية 

أموال من المانحين الدوليين تنفق مباشرة على  هيعلى المؤسسات التعليمية  المصروفات المباشرة من المصادر الدولية
المدارس دون المرور عبر النظم الحكومية. ويشمل المانحون الدوليون منظمات متعددة األطراف مثل البنك الدولي وبنوك 

ومية الدولية المنشأة التنمية اإلقليمية أو وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الحكومية للتعاون اإلنمائي الثنائي والوكاالت غير الحك
 في البلد المستفيد.

 التحويالت من المصادر الدولية الى جميع المستويات الحكومية

هي أموال من مانحين دوليين محولة الى الميزانية التعليمية  التحويالت من المصادر الدولية الى جميع المستويات الحكومية
الخاصة على أولوياتها )مثل دعم الميزانية القطاعية والتمويل البرنامجي أو ها الى جانب أموالها إنفاقوتستطيع الحكومة 

الجماعي(.  ويشمل المانحون الدوليون منظمات متعددة األطراف مثل البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية أو وكاالت األمم 
 مية الدولية المنشأة في البلد المستفيد.المتحدة والوكاالت الحكومية للتعاون اإلنمائي الثنائي والمنظمات غير الحكو 

اجمالي المصروفات ينبغي أيضا أن تكون مشمولة في  التحويالت من المصادر الدولية الى جميع المستويات الحكومية
حيث تعتبر في العادة جزءا  من ميزانية التعليم في البلد المقّدم للبيانات. وحيثما يصعب تحديد درجة إشراف  الحكومية العامة

الحكومة على أموال المانحين، تعتبر مساهماتهم التي تسجل في ميزانية التعليم وتقارير المصروفات على التعليم بمثابة 
عن  اإلبالغمباشر على المؤسسات التعليمية. وينبغي  إنفاقأن تعتبر بمثابة  تحويالت ويمكن لمساهماتهم من "خارج الميزانية"

 األموال الواردة من مصادر دولية سواء ق دِّمت كقروض أو منح.

 المصروفات المصادر الخاصة (ج 
تشمل المصروفات الخاصة على التعليم المصروفات من قبل األسر وكذلك من قبل كيانات خاصة أخرى مثل الشركات أو 

وفي العادة، يعتبر الحصول على مصروفات المصادر الخاصة على التعليم أكثر صعوبة المنظمات الوطنية غير الحكومية. 
من الحصول على مصروفات المصادر الحكومية. وغالبا  ما يتطلب ذلك استخدام بعض المسوحات التي قد تتضمن جزءا من 

بالنظر الى التحديات في جمع هذا النوع من البيانات ومعالجتها ينبغي على و  هذه المعلومات التي تمثل تقديرات جيدة نسبيا .
وفر بيانات تفصيلية وافية وذات نوعية مقبولة ت ةجيد اتحو عن بيانات المصروفات الخاصة فقط حيث يوجد مس اإلبالغالبلدان 

 النتاج تقديرات جيدة.

 مصروفات األسر على التعليم
مصروفات على التعليم من قبل الطالب وأسرهم وتتكون إما من مصروفات مباشرة داخل هي  مصروفات األسر على التعليم

 المؤسسات التعليمية أو خارجها.



وذلك ، المؤسسات التعليمية إلى أسرهم و/أو الطالب من المدفوعات المباشرةهي  التعليمية المؤسسات إلى األسر مدفوعات
 .أخرى ورسوم دراسةال رسوم من خالل

ويمكن أن تكون مثل هذه المدفوعات المباشرة لغرض أنشطة مرتبطة مباشرة بالتعليم مثل رسوم الدراسة والتسجيل واالمتحانات 
ومصاريف دراسية أخرى متعلقة بجمعية أهالى الطالب و/أو بلجنة تسيير المدرسة أو المساهمات في بناء وصيانة المدارس.  

ة الى لمدارس التى توفر االقامة باالضافاأي ) مثل المدارس الداخلية ت الطالبلخدماوهي تشمل أيضا مدفوعات األسر 
ليها.  التدريس( والسكن الجامعي والمطاعم المدرسية والنقل الرسمي من المدرسة وا 

أحيانا ويمكن تقدير مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية باستخدام البيانات حول دخل المؤسسات التعليمية الذي يكون متاحا 
من خالل التعدادات المدرسية، أو مسوحات المؤسسات )مثل مداخيل الجامعات(.  ويمكن في بعض األحيان أيضا للمسوحات 
العامة لدخل ومصروفات األسر التي تقوم بها المكاتب اإلحصائية الوطنية أن توفر أيضا في بعض األحيان معلومات عن 

 ليمية.مدفوعات األسر أو الطالب للمؤسسات التع

هي مشتريات للسلع والخدمات التعليمية من قبل الطالب و/أو عائالتهم خارج  مدفوعات األسر خارج المؤسسات التعليمية
 مثل اللوازم المدرسية والدروس الخصوصية. المؤسسات التعليمية

ويمكن أن تكون هذه المدفوعات من أجل سلع من مستلزمات الحضور المدرسي مثل اللباس الموحد والمالبس الرياضية والكتب 
واللوازم المدرسية. وهي تشمل أيضا مدفوعات أخرى لشراء سلع وخدمات ليست من متطلبات الحضور ولكنها مرتبطة بالمنهاج 

التعلُّم التي تستخدم في المنزل والدروس وبرمجيات المطلوبة من المدارس الدراسي الرسمي مثل الكتب اإلضافية غير 
 الخصوصية ذات الصلة بالمنهاج الدراسي الرسمي بالمدرسة.

نفاقباستخدام بيانات من المسوحات العامة لدخل األسر و  مدفوعات األسر خارج المؤسسات التعليميةويمكن تقدير  ها التي ا 
الوطني إذا تضمن المسح أيضا أسئلة عن مصروفات األسر على مختلف البنود المتعلقة بتعليم اإلحصائي   يقوم بها المكتب

 أطفالهم.

 مصروفات الكيانات الخاصة غير التعليمية األخرى
إما مدفوعات مباشرة لمؤسسات تعليمية أو  على التعليم خرىاألخاصة غير تعليمية الكيانات اليمكن أن تكون مصروفات 

 (.ةك خاصو مولها بنقروض التي تانات خاصة لألسر والطالب )مثل برامج المنح والإع

هي مدفوعات  من قبل شركات أو منظمات  من قبل الكيانات الخاصة غير التعليمية األخرى المدفوعات للمؤسسات التعليمية
غير حكومية ليست بذاتها مؤسسات تعليمية. ويمكن أن تشمل على سبيل المثال المصروفات من قبل أرباب عمل في القطاع 

الخاص على تدريب مشاركين في برامج تعليمية تجمع بين المدرسة ومكان العمل، أو منح لمؤسسات تعليمية من قبل مؤسسات 
 خاصة.

ومن األمثلة األخرى على هذه األنواع من المدفوعات اإلعانات المالية للمدارس المهنية والفنية من قبل منظمات األعمال أو 
 منظمات عمالية والمدفوعات من قبل الشركات الخاصة على الجامعات بموجب عقود لألبحاث والتدريب أو خدمات أخرى

التحويالت الحكومية الى الكيانات الخاصة غير التعليمية األخرى عن  بالغاإلوينبغي وعائدات صناديق الهبات الخاصة. 
 لتوفير التدريب في مكان العمل كالمصروفات من قبل كيانات خاصة أخرى كتحويالت في قسم المصروفات الحكومية.



 اإلنفاقالمصروفات داخل المؤسسات التعليمية حسب طبيعة  (د 
من جميع المصادر )أي المصادر الحكومية والدولية  اإلنفاق التعليمية حسب طبيعةالمصروفات داخل المؤسسات تشمل 

 اإلنفاقعن مصادر  اإلبالغعن المصروفات الحكومية فقط. وينبغي  اإلبالغوالخاصة(.  ولكن قد تكون البلدان قادرة على 
 المبل غ عنها في قسم المعلومات العامة من االستبيان.

.  اإلنفاقالمصروفات الوحيدة في االستبيان التى تصنف حسب طبيعة هي  اخل المؤسسات التعليميةالمصروفات المباشرة د 
والتحويالت بين الحكومات تجري داخل القطاع الحكومي وتتم تصفيتها من المجموع، وتنفق األموال الناتجة عن التحويالت إلى 

ل المؤسسات التعليمية وخارجها. وعلى سبيل المثال، تشكل القطاع الخاص لغرض التعليم من قبل هذه الكيانات مباشرة داخ
 للطالب تحويال من الحكومة الى األسر وال تدخل ضمن المصروفات المباشرة للمؤسسات التعليمية. المالية اإلعانة
الفئتين الرئيسيتين للمصروفات، مع مزيد من التصنيف التفصيلي للمصروفات  الرأسمالي اإلنفاقو  الجاري اإلنفاقويشكل 
.  وينبغي تقسيم المصروفات ومصروفات جارية أخرى غير تعويضات الموظفين تعويضات الموظفينحيثما أمكن بين  الجارية

ولو اح مجال المقارنة بين الدول حتى بين مصروفات جارية  ومصروفات رأسمالية وفق التعريفات الواردة أدناه قدر اإلمكان الفس
عن الكتب  اإلبالغهذا التقسيم في بعض الحاالت عن التصنيف المعتمد عند البلد.  وعلى سبيل المثال، ينبغي  اختلف

 .المدرسية والمواد التعليمية كمصروفات  جارية  حتى ولو كانت تشكل في بعض البلدان جزءا من الرأسمال أو الميزانية اإلنمائية

 المصروفات الجارية على التعليم

المصروفات على السلع واالخدمات التعليمية التي تستهلك خالل السنة الحالية والتي هي  المصروفات الجارية على التعليم
 ينبغي تجديدها في السنة التالية عند اللزوم. 

حيثما  الكادر غير التعليمىو الكادر التعليمى)ت صن ف بين  تعويضات للموظفينوينبغي أن تقسم المصروفات الجارية بين 
نفاقأمكن( و  وأنشطة  كتب مدرِّسية ولوازم  تدريسية وخدمات الطالبجاري غير تعويضات الموظفين )موز ع حيثما أمكن بين  ا 
 وغيرها(. إدارية

ومساهمات غير التعليمى  والكادر الكادر التعليمىالمصروفات على أجور هي  والمصروفات الجارية على تعويضات الموظفين
 من قبل أرباب العمل و/أو السلطات العامة في برامج تقاعد الموظفين والضمان االجتماعي والمنافع األخرى.

عن المصروفات المتعلقة بتعويضات الموظفين بقيمها االجمالية أي قبل اقتطاع أي ضرائب أو مساهمات من  اإلبالغوينبغي 
لتقاعدية والضمان االجتماعي وألغراض الضمان االجتماعى األخرى.  ويشمل التأمين الموظفين من أجل المعاشات ا

االجتماعي الرعاية الصحية أو التأمين الصحي وتأمين العجز وأشكال أخرى من الضمان االجتماعي.  ويمكن أن تكون بدالت 
ا( وبدالت إضافية غير نقدية مثل ومنافع أخرى على شكل عالوات مثل )عالوات التعليم في مناطق يصعب الوصول إليه

 )السكن المجاني أو المدعوم( والرعاية المجانية أو المدعومة لألطفال وغير ذلك من المزايا المجانية األخرى.
وتعني المصروفات على الخطط التقاعدية أو المعاشات التقاعدية المصروفات الفعلية أو المحتسبة من قبل أرباب العمل أو 

مويل المنافع التقاعدية لموظفي التعليم الحاليين.  وال تشمل هذه المصروفات المساهمات التقاعدية من قبل أطراف أخرى لت
العاملين أنفسهم أو المقتطعة من رواتبهم االجمالية.  ويمكن أن تكون األطراف األخرى سلطات عامة غير وزارة التعليم وتقوم 



م موظفي التعليم( والخطط التقاعدية مثل الضمان االجتماعي أو وكاالت المعاشات بتمويل أو إدارة الموظفين المدنيين )بمن فيه
 التقاعدية أو وزارات المالية.

 وتبعا لنوع النظام العام للمعاشات التقاعدية الساري في البلد ينبغي أن يتم إبالغ البيانات على النحو التالي:
 عن المساهمة الحالية لرب العمل  الى  اإلبالغللمعاشات التقاعدية ينبغي  ممول كليا   في نظام صندوق مساهم

 صندوق المعاشات التقاعدية.
   عن المساهمات الحكومية في كلفة المعاشات التقاعدية حيثما  اإلبالغ، ينبغي  غير ممول على االطالقوفي نظام

 وقعت.
  قاعدي وحيث ال تكون المساهمات كافية لتغطية كاملة حيث يساهم أرباب العمل في نظام  ت ممول جزئيا،وفي نظام

 اإلبالغلتكاليف المعاشات التقاعدية في المستقبل، ينبغى أن يتم احتساب المساهمات التي تغطي النقص.  لذلك ينبغي 
ة عن مجموع المساهمات الحكومية الفعلية )وأرباب العمل أو طرف ثالث( باإلضافة إلى المساهمة المحتسبة الضروري

 تقاعدي. إنفاقلتغطية فجوة التمويل المتوقعة ك

المصروفات الجارية غير تعويضات الموظفين تشمل المصروفات على الكتب المدرسية والمواد التعليمية وعلى خدمات الطالب 
 وعلى اإلدارة وأنشطة أخرى.

 

جبات المدرسية والخدمات الصحية مثل الو للطالب المؤسسات التعليمية هي خدمات غير تعليمية توفرها  خدمات الطالب
ليها.  واإلقامة الداخلية وقاعات السكن والنقل من المدرسة وا 

ذاعة وتلفزيون ورياضة وبرامج ترفيهية  ويشمل ذلك ايضا الخدمات الموفرة للجمهور العام من قبل مؤسسات تعليمية )متاحف وا 
النهارية أو المسائية لألطفال التي توفرها مؤسسات التعليم ما قبل أو ثقافية(.  إال أنه يجب أن ت ستثنى من ذلك الرعاية 

 االبتدائي والتعليم االبتدائي.

هي أنشطة دعم تربوي غير مرتبطة بشكل مباشر بالتدريس أو أنشطة االعانة المباشرة للطالب مثل  اإلدارة واألنشطة األخرى
 أو اإلدارة في الوزارة  والمكاتب اإلقليمية أو مكاتب المقاطعات. البحوث واالنماء والتفتيش المدرِّسي واإلدارة المدرسية

وتشمل البحث واالنماء في مؤسسات التعليم العالي الى جانب البحث واالنماء في مجال التعليم )مثل اإلحصاءات وتطوير 
فق األخرى الى جانب تكاليف الوقود المناهج الدراسية(.  كما تشمل هذه الفئة أيضا  اإليجارات المدفوعة لمباني المدرسة والمرا

والكهرباء واالتصاالت ونفقات السفر والتأمين وأي تكاليف إدارية أخرى في المؤسسات التعليمية )التدريسية منها وغير 
 التدريسية(.

 المصروفات الرأسمالية على التعليم

تعود بفوائد لفترة تزيد عن سنة واحدة. وتشمل أصول  المصروفات على سلع أوهي  المصروفات الرأسمالية على التعليم
المصروفات على البناء وأعمال الترميم واإلصالح الرئيسية للمباني وشراء معدات ثقيلة أو آليات. وتمثل قيمة األصول 

 نشاؤها، أي حجم تكوين رأس المال في أثناء السنة التي تمت فيها المصروفات.إالمكتسبة أو التي تم 



ك المصروفات على بنود المعدات الخفيفة )كأجهزة الكمبيوتر والمكاتب والكراسي ولكن أيضا الكتب المدرسية وتستثنى من ذل
عنها تحت بند المصروفات الجارية حتى ولو أن بعض هذه البنود يمكن أن تعود في الواقع  اإلبالغوالمواد التعليمية( وينبغي 

  أيضا كلفة استهالك األصول الرأسمالية. بفوائد ألكثر من سنة واحدة. كما يستثنى من ذلك

عن المصروفات الرأسمالية في السنة التي يتم فيها الدفع على األصول الرأسمالية حتى ولو استخدمت على  اإلبالغوينبغي 
 اإلبالغينبغي  2010ماليين دوالر قد بني في عام  10مدى سنوات عديدة.  وعلى سبيل المثال، إذا كان مبنى مدرسة بكلفة 

 20حتى لو كان المبلغ مموال  بقرض مع فترة سداد على مدى  2010رأسمالي لعام  إنفاقماليين دوالر ك 10عن كامل مبلغ الـ 
 عاما . 20سنة و/أو أنه سيستخدم على مدى أكثر من 

 


