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  تصـــــــديــر
  

بمثابة العامل  أوجه الحياة والمتسم بالتطورات الشاملة في كافة منا الحاضر المضطرد التغيرفي عاليقف التعليم 
ومما هو واضح، يجب أْن تتسع السياسة التعليمية . الجوهري في الآفاق المستقبلية لدى الكثير من البلدان النامية

. ت الٕاجتماعية والصحية والٕاقتصاديةمجالات مثل السياسا أيضاالجيدة بأبعد من نطاق التعليم الرسمي لتشمل 
إنَّ فوائد التعليم ذو الجودة العالية لا تعود بالنفع على . ولذا يظل التعليم في لب عملية تشكيل رأس المال البشري

الأفراد المتعلمين فقط، وإنما تساعد في تخفيف الفقر وتسهيل عملية النمو الٕاقتصادي وتأتي بفوائد إجتماعية 
يمثل عاملا  فعلى حسب ما تشير إليه نظرية النمو الحديثة فٕانَّ تراكم رأس المال البشري. جتمعأخرى على الم

مهما في عملية النمو الٕاقتصادي؛ وكما أّن هنالك العديد من الدراسات التي تشير إلى العلاقة الٕايجابية بين 
  .التعليم والٕانتاج

  
التعليم ب للٕالتحاقنات بارزة ومهمة في إتاحة الفرصة الواسعة إنَّ الٕاعتراف العالمي بأهمية التعليم أدى إلى تحس

ولاشك أنَّ التعهد العالمي الذي انعكس في الهدف التنموي للألفية . الرسمي في العديد من البلدان النامية
المرتبط بتحقيق التعليم الٕابتدائي العالمي قد ساهم في هذه التنمية، لا سيما في زيادة معدلات الٕالتحاق 

وإنطلاقا من هذه القاعدة، فٕانَّ هناك حاجة ملحة لتنمية الوعي بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر . المدارسب
الٕاقتصادية وفي تسليح أجيال المستقبل بالمهارات -في التنمية الٕاجتماعية البارزان هأثروالتعليم الٕاسلامي حول دور 
ي العديد من البلدان الأعضاء تحديات لا حصر لها، مثل التمويل تواجه الأنظمة التعليمية ف .الجديدة والمعرفة

أدوات البحث الغير كاف وتنمية الكوادر، وندرة التدريب المرتكز على المهارة، ورداءة نوعية التدريس وقلة 
  .المناسبة

  
ٕاستثنائية الثالثة ومراعاة لهذه العوائق ومحدودية الٕامكانيات التي تواجه معظم البلدان الأعضاء تبنت الدورة ال

م، برنامج العمل العشري ٢٠٠٥ديسمبر  ٨- ٧لمؤتمر القمة الٕاسلامي، التي انعقدت في مكة المكرمه في الفترة 
ومن بين أهداف أخرى ينادي . لمواجهة التحديات التي تقف أمام الأمة الٕاسلامية في القرن الحادي والعشرين

م والتكنولوجيا، إلى تحسين وإصلاح المؤسسات والمناهج التعليمية هذا البرنامج، في مجال التعليم العالي والعل
في كل المستويات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ويناشدها بأْن تنتفض من أجل تعليم جيد 

لي في البلدان إنَّ الغاية النهائية تتمثل في ترقية نوعية التعليم العا. يرتقي بالٕابداع والٕابتكار وبالبحث والتنمية
  .الأعضاء

  
يقدم التقرير الذي بين أيديكم حول التعليم تقيما للتطورات الأخيرة المرتبطة بالأبعاد المختلفة للتعليم في البلدان 

يساهم هذا التقرير في خلق وعي كبير بالحالة الراهنة للتعليم وحول أهمية أْن ويملاؤنا الأمل في . الأعضاء
  .ن أجل مستقبل أفضلالٕاستثمار في التعليم م

  

  

  صافاش ألباي. د                          

  المدير العام لمركز أنقرة                          
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  ٣١  .............  )٢٠٠٦- ٢٠٠٠كنسبة من متوسط ( الٕاختراع براءات لطلبات العالمي الٕاجمالي في المساهمة. ٤-٢- ٤الشكل 
  ٣٢  ..................................  م٢٠٠٥- ١٩٩٥ ماليزيا، في والخاصة العامة العالي التعليم مؤسسات. ١-٣- ٤الشكل 
 ٣٩  ................................  الدخل ومجموعة الٕاقليمي العالمي، المتوسط مقابل البلد مؤشر مقارنة. ١-١- ٧الشكل 





1

  المقدمــة. ١
  

يظل البحث العلمي والٕابتكار ميزتان من بين المزايا التي تفصل بين الٕاقتصادات المتقدمة والنامية في عالم القرن 
العصر الذهبي للٕاسلام يقف مقدمة العلم والفلسفة والثقافة والتنمية كان العالم الٕاسلامي في . الحادي والعشرين

ولكن الحالة الراهنة للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تعكس صورة محزنة عند النظر إلى . الٕاقتصادية
، فٕانَّ إنجازات ورغم ذلك. مساهماتها في العلم والتكنولوجيا وإلى ظروف بنياتها التحتية العلمية والتكنولوجية

بعض البلدان في شرق آسيا وأوربا وآسيا الوسطى تمنح شيئا من الأمل تجاه البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر 
  .الٕاسلامي للتفاؤل بالنمو الٕاقتصادي السريع والٕانجازات في التعليم العالي بها

  
ستويين الٕابتدائي والثانوي والبحث الجيد في ومما هو متفق عليه بشكل واسع هو أنَّ الٕاستثمار في التعليم في الم

وهذا بدوره وسيلة . القطاع الخاص تعتبر عوامل مهمة للغاية في تحقيق نمو إقتصادي عاليالجامعات ومعامل 
يجلب التعليم الجيد فوائد للمجتمع بأكثر من المكاسب التي يؤمنها الأفراد . لتخفيف الفقر ورفع عدم المساواة

ك حقيقة شاملة هو أنَّ التعليم يحسن الصحة الفردية ويشجع الهوية القومية الحقيقية ويعزز وهنا. المشمولون
فواحد من الأهداف التنموية للألفية يشير بالتحديد إلى حقوق الأفراد في الحصول على التعليم  .السلام والٕاستقرار

ولهذا يعتبر تعليم ). ٢-٢ع النافذة راج(الأساسي المجاني علاوة على أنَّ هنالك إجماع عالمي حول الموضوع 
  .مرحلة الأساس الحد الأدني الواجب على البلدان تأمينه لأبنائها

  
ليس بالضرورة ربط الفوائد العائدة من الٕاستثمار في رأس المال البشري بتحقيق نسب عالية للٕالتحاق بالتعليم 

ومن . ئداته وتؤدي إلى معدلات عالية في النتائج السلبيةالعالي، لا سيما وأنَّ النوعية الرديئة للتعليم قد تقلل من عا
المهم في إطار التناول الشامل للتعليم في القرن الحادي والعشرين أْن تؤمِّن السياسة التعليمية الفرص التعليمية 

  .للأفراد والتي قد تساعدهم في تنمية مهارات تؤهلهم للشروع في تعهدات جديدة
  

الحالي في البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي والتقدم الذي تم لتأمين الٕالتحاق يدرس هذا التقرير الوضع 
وكما يدرس التطورات المتصلة بالتعليم الثانوي والعالي ويتعمق أكثر للوقوف . بمرحلة التعليم الساسي وإكمالها

 وكما يلقي الضوء أيضا على بعضٍ . ةعلى إلتزامات البلدان الأعضاء للٕاستثمار في التعليم على المستويات المختلف
هذه البلدان الرامية إلى تحسين نوعية التعليم ومساهمتها في عملية البحث العلمي في مختلف من إنجازات 

وفي الختام يحتوي التقرير على قسم يتضمن سيرة موجزة شاملة للبلدان . المجالات الأكاديمية ذات الٕاهتمام
  .يعرض مختلف المتغيرات المرتبطة بالتعليم لاميالأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاس

  
في القسم الثاني من التقرير تم عرض تقييم مختصر للتقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر 

وكما يقارن هذا القسم أيضا . الٕاسلامي في إطار تفعيل الهدف التنموي للألفية والخاص بتعميم التعليم الٕابتدائي
. والأقاليم والعالم ت في التعليم الثانوي ومعدلات معرفة القراءة والكتابة بين مجموعات الدخل المختلفةالٕانجازا

وفي القسم الثالث يحلل التقرير التقدم . وعلاوة على ذلك، فقد جرى تقييم إتجاهات الصرف العام على التعليم 
لضوء على بعض الٕانجازات التي حققتها بعض وأما القسم الرابع يسلط ا. والٕانجازات على المستوى الٕاقليمي

 .البلدان الأعضاء في مجال التعليم العالي
 
 



2

  نظرة عامة: الٕاستثمار في التعليم. ٢
  

هنالك عدد من المقاييس لتقييم الجهود الرامية إلى إثراء مستوى رأس المال البشري لدى أيِّ بلد ما ولدراسة 
وهذه تتضمن صافي الٕالتحاق . ألفية، أي تعميم التعليم الٕابتدائيالتقدم المحرز في إطار الهدف التنموي لل

والثانوية ومعدل إكمال المرحلة الٕابتدائية والتقدم إلى المرحلة الثانوية ومعدل معرفة  الٕابتدائيةالتعليم حل ابمر
التعليم الأساسية ففي هذا القسم يتم تقييم بعض مؤشرات . القراءة والكتابة والنفقات الٕانفاق العام على التعليم

  .للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي على المستويين العام والٕاقليمي بشكل مختصر
  
  الٕالتحاق بالمدارس. ١-٢
  

صافي الٕالتحاق . لتحقق من إكمالهم لهحتى يتم اتعليم الٕابتدائي بال افلتحاقيحتاج الأطفال في المقام الأول إلى 
انوي لدى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي والمتوسطات الٕاقليمية تم عرضها بالتعليمين الٕابتدائي والث

فقد زاد متوسط صافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية لدى مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي ). ١-٢(في الجدول 
دو فٕانَّ هذا متوسط وكما يب. ٪ من فترة التسعينات وحتى فترة الألفينات٧٦,٢٥٪ إلى ٦٩,٥٦ككل من نسبة 

. متدني للغاية عن المتوسط العالمي ويمكن مقارنته فقط مع متوسط البلدان من مجموعة الدخل المنخفض
وبٕاستثاء هذا، فقد حققت الدول الأعضاء في منطقتي شرق آسيا وأوربا وآسيا الوسطى معدلات إلتحاق عالية في 

دنى متوسط لمعدلات الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية بنسبة يتضح فيه أنَّ أ بداية هذا العقد، في الوقت الذي 
وكما لوحظت إتجاهات مماثلة في صافي الٕالتحاق بالتعليم الثانوي . ٪ في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء٤٧,٢٦

مجموعة أوربا وآسيا الوسطى الفرعية فقد وأما البلدان الأعضاء في . لدى كافة مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي
ت صافي معدلات إلتحاق عالية تقارب تلك التي حققتها البلدان المنضوية في مجموعة الدخل العالي في حقق

وعلى النقيض من ذلك، فقد كان صافي معدلات الٕالتحاق بالتعليم الثانوي منخفضا . الٕالتحاق بالتعليم الثانوي
شير مقارنة إتجاهات الٕالتحاق بالتعليم وت. للغاية لدى مجموعتي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الفرعيتين

الٕابتدائي والثانوي بين مختلف مجموعات الدخل إلى أنَّ العديد من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
ولكن يلاحظ أنَّ . المنضوية تحت مجموعات الدخل المختلفة إستطاعت أْن تقدما جيدا بعض الشيء ومستقرا

المنخفض لصافي معدلات الٕالتحاق بالمرحلتين الٕابتدائية والثانوية منخفضة للغاية عند متوسطات مجموعة الدخل 
  .مقارنتها بمتوسط البلدان غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من ذات مجموعة الدخل الفرعية

  
  إكمال المرحلة الٕابتدائية والتقدم إلى المرحلة الثانوية. ٢-٢
  

. مقياسان آخران للتقدم تجاه تحقيق التعليم العام ية والتقدم للٕالتحاق بالمرحلة الثانويةمعدل إكمل المرحلة الٕابتدائ
وتحسن معدل إكمال المرحلة الٕابتدائية على المستوى الٕاقليمي، عدا إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، إلى درجة 

. لواء منظمة المؤتمر الٕاسلامي يمكن معها عقد المقارنة مع المعدلات التي حققتها الأقاليم غير المنضوية تحت
نقاط بأقل  ٧ ففي الألفينات سجلت البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الواقعة في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء

لم يكن عقد ). ١-٢راجع الجدول (من البلدان المسردة في المجموعة والغير أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
ق بالتقدم إلى المرحلة الثانوية نتيجة لعدم توفر البيانات الخاصة بالعديد من المناطق المقارنة ممكنا فيما يتعل

ا على المستوى الٕاقليمي، فقد تراجعت العديد من البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي . الٕاقليمية وأمَّ
اء المنتمية إلى المجموعات الواقعة في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وراء بقية البلدان الأعض

مكانه بدايات هذا العقد في ومما يلاحظ فقد ظل متوسط معدل التقدم إلى المرحلة الثانوية في . الفرعية الأخرى
. وكما عكس تقييم معدل التقدم لدى مختلف مجموعات الدخل إشارة شبيهة لهذه الٕاتجاهات. ٪٧٧عند نسبة 
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وية تحت مجموعة الدخل المنخفض من تسجيل متوسط تقدم بلغ وبالكاد تمكنت البلدان الأعضاء المنض
٪ التي سجلتها البلدان غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من ذات ٨٠,١٢٪ مقارنة بنسبة ٦٤,٦٦
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  معرفة القراءة الكتابة والتنمية:١-٢النافذة

ولكن وفي . تحتويه هذه العبارة من مفردات، أي معرفة القراءة والكتابة التعريف التقليدي للٕالمام بالقراءة والكتابة يشتمل على ما
ا تعريف منظمة الأمم . الوسط الحديث لعالم اليوم تعود هذه العبارات إلى معرفة القراءة والكتابة بمستوى كاف للتواصل وأمَّ

 :فقد جاء على النحو التالي) اليونيسكو(المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 

  

نَّ مفهوم معرفة القراءة والكتابة يتمثل في المقدرة على تمييز وفهم وتفسير وخلق ونقل وحساب وإستخدام المواد المطبوعة إ "
ويشمل هذا المفهوم، بالضرورة، التعلم المتواصل لتمكين الفرد، ذكرا كان ٔام . والمنسوخة الواردة في مختلف السياقات اللغوية

 ."ة وتطوير معرفته وقدراته للمشاركة التامة والفاعلة في مجتمعهأنثى، من تحقيق أهدافه وتنمي
  

ففقط . ولكن، فالٕالمام بالقراءة والكتابة ليس هو الحل للأمراض الٕاجتماعية التي لا حصر لها، بما فيها الفقر، سوء التغذية والبطالة
الأساسية الأكثر فداحة، مثل القمع السياسي  وضع عائبة هذه المعضلات على الأمية يصرف الٕانتباه عن المسببات الٕاجتماعية

وهذا ٔايضا لا يعني عدم وجوب لعب معرفة القراءة . والظلم وغياب التمثيل السياسي وحتى غياب إعمار الأرض في بعض الأحيان
كتابة مهارة مفيدة، فٕانها ففي الوقت الذي تعتبر فيه أنَّ معرفة القراءة وال. والكتابة دورها في التنمية الٕاجتماعية والتغيير الثقافي

فببساطة وعلى النقيض من التحصن الجماعي، لا يمكن . تصبح ذات فائدة إذا ما ربطت فقط بالمصادر المعرفية في المجتمع
فالعديد من برامج محو الأمية الجماعية الموجهة للكبار خرجت بنتائج متدنية للغاية وتعتبر الأن نوعا من . فرضها على الكبار

ومن الناحية الأخرى، يعترف الان بالتعليم العام الجيد للأطفال كواحد من حقوق الٕانسان ويعتبر مسؤولية على عاتق . الفشل
إنَّ التعليم عالي الجودة في مختلف المستويات يساعد في تشكيل مصادر . الحكومات أينما كانت للتأمين على توفير هذه الفرصة

 .للتنمية الٕاقتصاديةرأس المال البشري وكما هو ضروري أيضا
 
  معدلات معرفة القراءة والكتابة. ٣-٢
  

للقراءة والكتابة أقل من المتوسط العالمي  الكبارمتوسط معدلات منظمة المؤتمر الٕاسلامي في مجال معرفة 
تحقيق متوسط  البلدان المنتمية لمجموعتي شرق آسيا وأوربا وآسيا الوسطىبٕامكان فقط . بخمسة عشر نقطة

وأما أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد كان حسنا بعض . عالية مقارنة بالمتوسط العالميمعدلات 
الشيء مقارنة مع المتوسط العالمي، في الوقت الذي سجلت فيه مجموعتي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء 

  ).١-٢راجع الجدول (٪ على التوالي ٤٦٪ و٥٥معدلات متدنية بلغت نسبة 
  

المستوى الٕاقليمي كانت هنالك شيء من التحسن في متوسط معدلات معرفة القراءة والكتابة لدى غالبية  وعلى
وقد سجل متوسط معدلات معرفة القراءة والكتابة لدى البلدان الأعضاء المنتمية لمجموعة جنوب آسيا . الأقاليم

لوسطى كانت عالية للغاية بأكثر من المتوسط وأما متوسطات منطقتي شرق آسيا وأوربا وآسيا ا. درجة ٣,٥هبوطا بـ 
  .العالمي ومتوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي ككل

  
  الصرف العام على التعليم. ٤-٢
  

يجب أْن تكون السياسات والبرامج الفعالة مرسومة رسما يمكنها من تحقيق إتاحة التعليم الأساسي والٕانطلاقة 
  .الكبارة أمية تجاه التعليم الثانوي الشامل لتمكن من إزال
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 منتدى داكار العالمي للتعليم:التعليم للجميع:٢-٢النافذة
  

الٕاعلان الدولي حول ، الذي انعقد في جومتين بتايلاند، على المؤتمر الدولي حول التعليم للجميعم صادق ١٩٩٠في مارس 
التعليم الضعيف والغير كاف في معظم البلدان  ؤاكد على إنتشار" لكل فرد الحق في التعليم"...وجاء في البيان  .التعليم للجميع

أهدافه على النحو  الٕاعلان الدولي حول التعليم للجميعوتعرف المادة الأولى من مواد . النامية في الثمانينات من القرن الماضي
 ):١٩٩٠اليونيسكو (التالي 

  

Ψ  لفرص التعليمية المرسومة لتلبية الٕاحتياجات قادرا على الٕاستفادة من ا -طفلا شابا كان أم كبيرا–يجب أْن يكون كل فرد
 التعليمية الأساسية؛

Ψ  إنَّ تلبية هذه الٕاحتياجات تكمن الأفراد في أي مجمتع ما وتضع على عاتقهم المسؤولية لٕاحترام وبناء إرثهم الجماعي
ماية البيئة، وأن يصبحوا الثقافي، اللغوي والروحي ولترقية التعليم للآخرين، ولتعزيز العدالة الٕاجتماعية، ولتحقيق ح

 .متسامحين تجاه النظام الٕاجتماعي، السياسي والديني

Ψ  

التي أجيزت في  الٕاعلان الدولي حول التعليم للجميعفي أواخر التسعينات تم التأكد من أنَّ معظم البلدان النامية تجاهلت أجندة 
 :خرج بالتالي ٢٠٠٠- ١٩٩٩في للبيان الدولي حول التعليم للجميع والتقييم الذي جرى . جومتين

  

Ψ  مليون طفل تحت سن السادسة إستفادوا من تعليم الطفولة المبكر؛ ٨٠٠أقل من ثلث 

Ψ  مليون طفل، الغالبية من البنات، لم يتمكنوا من اللحاق بالتعليم الٕابتدائي؛ ١١٣أكثر من 

Ψ  مليون أمي من الكبار في العالم ٨٠٠وهناك. 

 

في . لتعليم تدعو للقلق في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وبعض البلدان العربيةوكما خرج هذا التقييم بأنَّ حالة ا
بلد وممثلون عن المجموعات الٕاقليمية  ١٦٤م بمشاركة وفود من ٢٠٠٠منتدى داكار العالمي للتعليم، الذي انعقد في إبريل 

 .ميعوالمنظمات الدولية، تم التأكيد على أجندة جومتين حول التعليم للج

  

  ، اليونيسكو٢٠٠٨الدولي حول التعليم للجميعالٕاعلانالتقرير الدولي لرصد أجندة: المصدر
  

نسبة الالناتج المحلي الٕاجمالي المخصصة للتعليم والمئوية من نسبة ال، )١-٢راجع الجدول (هنالك نسبتان 
لجهود الحكومات الرامية إلى عام الصرف الحكومي على التعليم، تستخدمان عموما لٕاجراء تقييم المئوية من 

النسبة المئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي المخصصة للتعليم . الٕاتاحة العامة للتعليم على كل المستوياتتحقيق 
وأما على . ٪٤,٤٣لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي ككل منطقيا يمكن مقارنتها بالمتوسط العالمي الذي يبلغ نسبة 

يم الفرعية بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي فقد خصصت بلدان منطقتي الشرق الأوسط وشمال المستوى الفردي للأقال
وإتجاهات مثل . ٪ على التوالي٤,٥٣٪ و٥,٣٩إفريقيا وشرق آسيا نسبة عالية من الناتج المحلي الٕاجمالي للتعليم، 

لدى منطقة الشرق فهذه النسبة . يمهذه تمت ملاحظتها في النسبة المئوية من الصرف الحكومي على التعل
-٢٠٠٠٪ في الفترة بين ٢١,٨٢الأوسط وشمال إفريقيا كانت الأعلى في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بمتوسط بلغ 

  .م٢٠٠٥
  

النفقات التعليمية لكل طالب كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد، بكل من المستويين الٕابتدائي والثانوي 
. الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لمعرفة وجود علاقة منطقية بينهما ، تمت مقارنتها)٢-٤-٢و ١-٤-٢الشكل (
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فالبرغم من أنه يتوقع وجود علاقة إيجابية بين المتغيرين، إلاّ أنه لم يتم التمكن من إنشاء علاقة واضحة في كلا 
 التعليم الٕابتدائي في حالةفيما يتصل بالٕانفاق لكل طالب يبدو أنَّ هناك إختلاف كبير . الحالتين في هذا الٕاتجاه

المعدل لدى  .٪٢٥٪ و٦بين البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط العالي، والنسب هي بين 
البلدان فئة الدخل العالي في المرحلة الٕابتدائية يقارب كثيرا متوسط البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض 

ولكن معدل البلدان ذات الدخل . مستوى المرحلة الثانويةوإختلاف مشابه أيضا في المعدل يتضح على . والعالي
  .كتوسط معدلات البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والمتوسط العاليالعالي جاء هذه المرة بأقل من 

  
 مقابل الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد) الٕابتدائي(النفقات على كل طالب : ١- ٤- ٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقابل الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد) الثانوي(قات على كل طالب النف: ٢- ٤- ٢الشكل 
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  المقارنات الٕاقليمية. ٣
  

  منطقة شرق آسيا. ١-٣
  

الية من الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية ولكنها ذات ـــــتتمتع المنطقة ككل بنسب ع
فحسب إحصائيات . يةض الشيء في الٕالتحاق بالمرحلة الثانوــــب منخفضة بعــــــنس

مر المرحلة الٕابتدائية ــي المنطقة في عـمليون طفل ف ٩,٢هنالك حوالي  اليونيسكو فٕانَّ 
دان ـــققت البلــوقد ح. م٢٠٠٥ام ـي عــلتحاق بالمرحلة الثانوية فلإ ن اـــــم يتمكنوا مـــل
روناي، ـــي بـــطقة، وهن المنــي مــة المؤتمر الٕاسلامــــضاء بمنظمـــــــــــلاثة الأعــالث

فالبرغم من . الٕابتدائية إلتحاق عالية بتعليم المرحلةمعدلات افي ــــاليزيا، صـــإندونيسيا وم
َّ أنَّ المعدلات للٕالتحن تـحقيــق مثل هذه ــــأنها لم تتمكن م  اق بالتعليم الثانوي، إلا

على من متوسطي العالم ومتوسط منظمة المؤتمر كان أ للتعليم الثانوي حاق ـــــــعدل الٕالتـــــمتوسط صافي م
نقاط،  ١٠وعلاوة على ذلك، فقد إستطاعت بروناي وإندونيسيا تحقيق زيادات تغير ملحوظة بأكثر من . الٕاسلامي

رغم أنَّ العالم ومنظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة لم تسجلا زيادات ملحوظة في متوسط صافي معدل 
وتشير البيانات إلى أنَّ . ة في الفترة من التسعينات من القرن الماضي وحتى الألفيناتالٕالتحاق بالمرحلة الثانوي

البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بالمنطقة أدت أداًء جيدا بأكثر من متوسط البلدان الأخرى الغير 
  ).١-١-٣والشكل  ١-٧الجدول (أعضاء في المنظمة خلال هذه الفترة 

  
 معدل صافي الٕالتحاق بالمرحلة الثانوية لدى منطقة شرق آسيا :١- ١- ٣الشكل 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

  
٪ في ٩٠,٧٧في التسعينات إلى  ٪٨٠,١١زاد متوسط معدل معرفة القراءة والكتابة في كافة المنطقة من نسبة 

ين البلدان ومن ب. السنوات الأخيرة مما يشير إلى أنَّ هنالك نقصا ملحوظا في العدد الكلي للأميين في المنطقة
لم يتجاوز متوسط . ٪٩٣الأعضاء تجيء بروناي في المقدمة بمتوسط معدل لمعرفة القراءة والكتابة بنسبة 

معدلات معرفة القراءة والكتابة لدى هذه البلدان الثلاثة الأعضاء في المنطقة متوسطي العالم ومنظمة المؤتمر 

حسب ترتيب البنك الدولي 
مؤشر (للٕانجازات التعليمية 
تجيء ) إقتصاد المعرفة

ماليزيا في مقدمة القائمة من 
بين كافة البلدان الأعضاء 
 في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
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حظة والٕانتباه في رفع معدلاتها في معرفة القراءة عكست جميعها تقدما جديرا بالملاالٕاسلامي فقط، ولكن 
  ).٢-١-٣الشكل (والكتابة 

 منطقة شرق آسيا –معدل معرفة القراءة والكتابة : ٢- ١- ٣الشكل 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

إتجاه الٕانفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي وإجمالي الصرف الحكومي على التعليم يشير 
وعلى حسب المقياسين يلاحظ أنَّ ماليزيا تنفق بٕاستمرار . اضح بين البلدان الأعضاء في المنطقةإلى إختلاف و

فعلى سبيل المثال، وصلت نسبة الصرف على التعليم من الناتج المحلي . وبمقدار عالي من بين هذه البلدان
ى في المنطقة وكما يلاحظ أنها ٪ في السنوات الأخيرة، وهي النسبة الأعل٧,٢٨الٕاجمالي لدى ماليزيا إلى نسبة 

وبالمثل، عكس معدل ). ١-٧والجدول  ٣-١-٣الشكل (أعلى من متوسطي العالم ومنظمة المؤتمر الٕاسلامي 
الٕانفاق الأقل في نسبة الأما إندونيسيا فقد حققت و. الٕانفاق على التعليم من المنصرفات الحكومية ذات الٕاتجاه

  . وكما أنها لم تعكس إتجاها مغايرا لهذا الٕاتجاه في السنوات الأخيرة ماليعلى التعليم من الناتج المحلي الٕاج
  

 منطقة شرق آسيا - نفقات التعليم كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي: ٣- ١- ٣الشكل 
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  منطقة جنوب آسيا. ٢-٣
  

لكن الفقر المدقع لا و ،م نموا إقتصاديا سريعا ومستدام في منطقة جنوب آسيا٢٠٠٠شهدت السنوات منذ عام 
ومع ذلك، فهناك تقدما ملحوظ في التعليم . مع عدم المساواة المتزايدة في توزيع الدخليزال منتشرا في المنطقة 

 ١٠زادت بأكثر من  م٢٠٠٥و ١٩٩٩معدلات الٕالتحاق الجديدة بين الأعوام ). ٢٠٠٥اليونيسكو، (الٕابتدائي العام 
زادت من صافي معدل الٕالتحاق بالتعليم الٕابتدائي بشيء  ،البيانات المتاحة ذات ،فكل البلدان في المنطقة. نقاط

ولكن يجب تسليط الضوء على حالة باكستان حيث أنها حققت زيادة ملحوظة بثلاثين نقطة . من التقدم البسيط
  ).١-٢-٣الشكل (٪ ٦٣٪ إلى ٣٣في صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية من 

  
٪ لدى المنطقة وبنسبة ٧٩,٥بنسبة  تجاه قاد إلى صافي معدل إلتحاق بالمرحلة الٕابتدائيةهذا الصعود في الإ 

وعلى مستوى الٕالتحاق بالمرحلة الثانوية إستطاعت . ٪ لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في المنطقة٨٢,١٣
  ).٢-٧الجدول (٪ ٥٥المالديف رفع صافي معدل الٕالتحاق لديها لتصل إلى المتوسط العالمي عند نسبة 

  
 منطقة جنوب آسيا–صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية : ١- ٢- ٣الشكل 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
َّ أنَّ التقدم البطيء وإكمال دورة ١٩٩٩قد زادت منذ عام فالبرغم من أنَّ المشاركة في التعليم الٕابتدائي  م، إلا

تقرير اليونيسكو، كان المستوى المتوسط للعائدين  فحسب. التعليم الٕابتدائي أصبح واحدا من المشاكل الرئيسية
  .٪ في المنطقة٣٧م وأن معدل إعادة الفصول الدراسية أصبح عاليا عند نسبة ٢٠٠٥٪ في عام ٥عند نسبة 

  
٪ ٧٨وشبيها لذلك أصبح معدل البقاء في الفصول الدراسية الوسطى إلى الفصل الخير في المرحلة الٕابتدائية بنسبة 

. ومتوسط التقدم إلى المرحلة الثانوية يختلف بصورة واضحة من بلد إلى آخر في المنطقة. لفي المنطقة كك
راجع السيرة الموجزة للبلدان في (٪ في بنغلاديش ٨٩,٥٣٪ في باكستان ونسبة ٧١,٤٥فكان التقدم بطيئاً بنسبة 

  ).الملحق
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ن ــدة مــة للناس وتعتبر واحن الحقوق الساسيــدة مــة واحـقراءة والكتابــعرفة الـــتعتبر م
ٔ ال  عـــميــج.ـــجتمعي المــــة فـشاركـــادة المـفقر وزيـــف الــخفيـي تــمهمة فـدوات الا
 قراءةـــة الـــعدلات معرفـــــي مـــن فـحســـن التــيئا مــجلت شــنطقة ســي المـــدان فـبلـــال

 زيـــــاء تتمـــضـــالأع عظم البلدانـلا تزال مزيادة، ـن هذه الـــفالبرغم م. والكتابة لديها
دا ــــــ٪، ع٥٠سبة ـــن ن ـــل مــتابة بأقــراءة والكــــمعرفة القـــعيفة لــــــدلات ضــبمع

 ٢-٢-٣الشكل (٪ ٩٦نسبة  غ ــــذا الشأن بلــي هــاليا فــالمالديف التي حققت معدلا ع
  )والسيرة الموجزة للبلدان

  
 منطقة جنوب آسيا –معدل معرفة القراءة والكتابة : ٢- ٢- ٣الشكل 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

  
. ومرة ثانية يعكس مقياس الصرف العام على التعليم من جانب البلدان الأعضاء في المنطقة إختلافات بارزة

ي ، ف٪٢باكستان وبنغلاديش سجلتا أدنى نسب للٕانفاق على التعليم من الناتج المحلي الٕاجمالي بحوالي نسبة 
٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي على التعليم، وهي نسبة أعلى من ٧الوق الذي صرفت فيه المالديف حوالي 
ومن الناحية الثانية، يمكن مقارنة نسبة الٕانفاق الحكومي على التعليم . متوسطي منظمة المؤتمر الٕاسلامي والعالم

شير البيانات إلى أنَّ كافة بلدان منطقة جنوب تو. المالديفبما تحقق لدى من إجمالي الٕانفاق لدى بنغلاديش 
آسيا أدني من متوسطي منظمة المؤتمر الٕاسلامي والعالم فيما يتعلق بمعدلات الٕانفاق على التعليم من إجمالي 

  ).٢-٧والجدول  ٣-٢-٣الشكل (واما باكستان فقد سجلت معدلا بأدنى حتى من متوسط المنطقة . الٕانفاق العام
 
 

 
 

 متوسط معدل معرفة القراءة

والكتابة لدى العديد من 
البلدان الأعضاء في منطقة 
جنوب ٓاسيا أدنى بكثير عن 

 المتوسط العالمي
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 منطقة جنوب آسيا- نفقات التعليم كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي: ٣- ٢- ٣الشكل 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ٣-٣
  

عكس متوسط صافي معدلات الٕالتحاق لدى البلدان الأعضاء إختلافا كبيرا فيما بينها، فقد تراوح صافي معدل 
. ٪ في مرحلة المستوى الثانوي٩٠٪ إلى ٣٥من نسبة في المستوى الٕابتدائي و ٪٩٧٪ إلى ٣٢الٕالتحاق من 

َّ أنَّ معدلها تحسن  بالرغم من أن لدى اليمن واحد من أدنى متوسطات صافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية، إلا
وبالمثل فقد سجلت بعض البلدان الأعضاء . ٪٦٨,٩٪ فقط إلى ٥٢,٨بصورة ملحوظة في الأونة الأخيرة من 

ومن بين . وظا في صافي معدل الٕالتحاق في الألفينات مقارنة بما كانت عليه في التسعيناتالأخرى تحسنا ملح
فمعظم البلدان الأخرى التي لديها صافي . هذه البلدان المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية ودولة الكويت

. ت عالية في السنوات الأخيرةمعدل إلتحاق أعلى من متوسطي العالم ومنظمة المؤتمر الٕاسلامي حققت معدلا
ففي الوقت الذي عكس فيه صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلى الثانوية تقدما مستمرا لدى معظم البلدان الأعضاء 

٪ إلى ٣٥مضاعفة معدلها مرتين تقريبا بأكثر مما كان عليه من نجد أنَّ المملكة العربية السعودية قد نجحت في 
ق بالمرحلة الثانوية لدى المنطقة أعلى من متوسطي منظمة المؤتمر الٕاسلامي متوسط صافي معدل الٕالتحا. ٪٦٦

  ).٢-٣-٣والشكل  ١-٣-٣الشكل (والعالم 
  

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –معدل صافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية : ١- ٣- ٣الشكل 
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 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –معدل صافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية : ٢- ٣- ٣الشكل 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
وتشير . حسب البيانات المتاحة فقد تحسنت معدلات معرفة القراءة والكتابة في جميع البلدان الأعضاء بالمنطقة

الٕاحصاءات الأخيرة إلى أنَّ معظم البلدان الأعضاء تمكنت من رفع معدلاتها بأعلى من متوسط منظمة المؤتمر 
َّ أنَّ معدلاتها عكست و. الٕاسلامي لكن رغم أنَّ المغرب واليمن لا زالتا دون متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي، إلا

ومن ناحية أخرى يلاحظ أنَّ الكويت فلسطين سجلتا أعلى نسب فيما يتصل بمعرفة . تحسنا في السنوات الأخيرة
ْن تسجل كل من ليبيا والبحرين ودولة ومن الممكن أيضا أ . ٪ على التوالي٩٢,٣٩٪ و٩٣,٢٧القراءة والكتابة، 

الأمارات العربية المتحدة ودولة قــــطر معدلات بأعلى من المعدل العالمي فيما يتعلق بمستوى معرفة القراءة 
  ).٣-٧الجدول (والكتابة 

  
ان في وبقدر ما يمكن حسابه حسب ما تسمح البيانات المتاحة، فٕانَّ الٕانفاق العام على التعليم في معظم البلد

ففي الوقت الذي إستطاعت فيه جيبوتي اْن تسجل . المنطقة تقترب من متوسطي منظمة المؤتمر الٕاسلامي والعالم
، فهناك بعض البلدان مثل )٪٨,٦٨(متوسط معدلات عالية للٕانفاق على التعليم من الناتج المحلي الٕاجمالي 

ضا في السنوات الأخيرة بمعدلات أعلى من الكويت والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية أنفقت أي
  )٣-٣-٣الشكل (المتوسط العالمي 

  
 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- الٕانفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي: ٣- ٣- ٣الشكل 
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أيضا متوسطات ممتازة  وأما تخصيص الٕانفاق العام على التعليم فيما يتصل بنسبته المئوية الٕانفاق العام يعكس
لدى العديد من البلدان الأعضاء في المنطقة عن مقارنته بمتوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي الذي يبلغ نسبة 

وفي هذا المجال سجلت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية أعلى . ٪١٧,٦٦
وإتجاهات معدلات . شرق الأوسط وشمال إفريقيا الفرعيةمتوسطات من بين البلدان الأعضاء في مجموعة ال
ومعدل إنفاق دولة الكويت أصبح معدلا بارزا في حد . الٕانفاق في المنطقة تشير أيضا إلى إتجاه في الٕارتفاع

 ).٣-٧الجدول (٪ ١٣,٤٨٪ فقط إلى ٣,٣ذاته، حيث تضاعف بأربعة أمثال ما كان عليه ليرتفع من 
  
  وب الصحراءمنطقة إفريقيا جن. ٤-٣
  

م في ٢٠٠٥م و١٩٩٩أصبح هناك إرتفاعا ملحوظا في صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية في الفترة بين 
وقد استطاعت كل من بنين وغينيا وموريتانيا ومالي من رفع هذا المعدل بأكثر ). ٢٠٠٥اليونيسكو (المنطقة ككل 

التي اتخذتها هذه البلدان، مثل إلغاء الرسوم الدراسية في أوائل وهذا يعكس تأثير التدابير السياسية . نقطة ٢٠من 
َّ أنَّ هنالك ما يقرب من . الألفينات مليون طفل في سن التعليم الٕابتدائي  ٣٣فبرغم التقدم العام الذي تحقق، إلا

لت معدلات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، النيجر، الصومال والسودان سج. لم يتم التمكن من إلحاقهم بالمدارس
فقط الغابون وتوغو البلدان الوحيدان من ). ١-٤-٣الشكل (٪ ٥٠لصافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية بأدني من 

بين بلدان المنطقة تمكتنا من تحقيق متوسط لصافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية بأعلى من متوسط منظمة 
  . المؤتمر الٕاسلامي

  

 منطقة إفريقيا جنوب الصحراء- اق بالمرحلة الٕابتدائيةصافي معدل الٕالتح: ١- ٤- ٣الشكل 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
َّ أنَّ بوركينا فاسو  بالرغم من أنَّ معظم الحكومات على دراية وإلمام بأهمية تعليم المرحلتين الٕابتدائية والثانوية، إلا

للتعليم الٕابتدائي والثانوي  والكاميرون وغينيا وغينيا بيساو وموزمبيق والنيجر لا تزال عاجزة عن تأمين الدعم العام
وهذا هو السبب الذي يقف وراء تسجيل هذه البلدان لمعدلات فقيرة للٕالتحاق بالمرحلة ). ٢٠٠٥اليونيسكو (بها 
متوسط صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة الثانوية لدى كل البلدان الأعضاء بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء . الثانوية

ومن الناحية الأخرى، فالبرغم من أنَّ غامبيا وغينيا . عالم ومنظمة المؤتمر الٕاسلاميلا يزال أقل من متوسطي ال
َّ أنها سجلت زيادات معقولة   ٧تغير بأكثر من (ونيجيريا سجلت متوسطات منخفضة من صافي معدل الٕالتحاق إلا

  ).٢- ٤-٣الشكل (في معدلات الٕالتحاق لديها ) نقاط
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 منطقة إفريقيا جنوب الصحراء- بالمرحلة الثانويةصافي معدل الٕالتحاق : ٢- ٤- ٣الشكل 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

فحسب . دي الأول في المنطقة بكاملهاـــــــظل التحـإنَّ معدل معرفة القراءة والكتابة ي
والي واحد من بين كل خمسة من أميي العالم البالغ ـــــــعالمية فٕانَّ حــصاءات الــــالٕاح
ريقيا ــة إفـــــدان منطقــومن بين بل. لهذه المنطقةليون شخص يتبع ـــم ٧٧٤ددهم ـــع

معدلات جنوب الصحراء سجلت كل من بوركينا فاسو، مالي، تشاد، غينيا والنيجر 
 وأما الغابون فهي). ٪٣٠أدنى من نسبة (متدنية للغاية في مجال معرفة القراءة والكتابة 

بأعلى من المتوسط العالمي  البلد الوحيدة التي حققت متوسط معدل للقراءة والكتابة 
  ).٤-٧الحدول (
  

إلى الناتج المحلي الٕاجمالي وإلى إجمالي الٕانفاق معدلات الٕانفاق العام على التعليم 
فبرغم هذا . العام في المنطقة ككل أدني كثيرا من متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي

َّ أنَّ بعض البلدان الأعضاء عكست إتجاه ات مشجعة في معدلات السيناريو الكئيب، إلا
وتشمل هذه البلدان .مئوية من إجمالي ناتجها المحلي عليم كنسبةــــــإنفاقها على الت

بوركينا فاسو، موزمبيق، سيراليون وساحل العاج، في الوقت الذي أنفقت فيه كل من 
  . عليم بهماــــــبوركينا فاسو وموزمبيق بأكثر من متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي على الت
ت المتوسط العالمي في هذا ـعليم فاقــــــومن ناحية أخرى سجلت سيراليون وساحل العاج معدلات إنفاق على الت

عليم إلى إجمالي الٕانفاق العام قريبة بعض الشيء إلى ـــــــللٕانفاق العام على التوأما متوسط النسبة المئوية . العقد
أوغندا، موزمبيق وساحل العاج عكست زيادات جديرة بالملاحظة  .المتوسط العام لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي

وأكثر من ذلك، فقد خصصت كل من غينيا وجزر . في الٕانفاق التعليمي بمرور الزمن) نقاط ٥تغير بأكثر من (
  ).٤-٧الجدول (القمر ما يقارب ربع إنفاقهما العام على التعليم 

  
  منطقة أوربا وآسيا الوسطى. ٥-٣
  

لٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية عالي للغاية في المنطقة بمتوسط يفوق متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي صافي معدل ا
ولكن هنالك بعض البلدان في هذه المجموعة مثل ازربيجان، قرقيزيا وألبانيا سجلت نوعا من . ومتوسط العالم

أوغندا، موزمبيق وساحل 
العاج عكست زيادات 

ملاحظة في جديرة بال
الٕانفاق التعليمي خلال 
 السنوات الأخيرة

 حسب الٕاحصائيات العالمية

فٕانَّ حوالي واحد من بين 
كل خمسة من أميي العالم 

مليون  ٧٧٤عددهم  البالغ
 شخص يتبع لهذه المنطقة
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ققت تقدما جيدا فيما يتصل معظم البلدان في هذه المجموعة ح). ١-٥-٣الشكل (الهبوط في هذا المعدل 
فمعدلات صافي الٕالتحاق بالمرحلة الثانوية لدى طاجكستان وتركيا . بتقديم العليم الثانوي خلال هذه الفترة

سجلت كافة البلدان بمجموعة أوربا وآسيا الوسطى ). ٢-٣-٥الشكل (نقطة على التوالي  ٢٤,٠٤و ١٤,٢٦زادت بـ 
وكما . ة الثانوية بأعلى من متوسطي منظمة المؤتمر الٕاسلامي والعالممتوسط صافي معدلات الٕالتحاق بالمرحل

ييبدو أيضا أنَّ معدل معرفة القراءة والكتابة عالي جدا في المنطقة وسجلت منها ألبانيا وطاجكستان متوسط 
  ).٥-٧الجدول (٪ في الألفينات ٩٨معدلات بأكثر من 

  
 منطقة أوربا وآسيا الوسطى –تدائية معدل صافي الٕالتحاق بالمرحلة الٕاب: ١- ٥- ٣الشكل 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

  
 منطقة أوربا وآسيا الوسطى –معدل صافي الٕالتحاق بالمرحلة الثانوية : ٢- ٥- ٣الشكل 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

مالي ـــومن ناحية متوسط الٕانفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاج
ي ـــن المتوسط العالمــــــطات بأقل مـــمتوسدان الأعضاء بالمجموعة ــة البلــجلت كافـس
وام ـــــففي حقيقة الأمر أنَّ هذا المعدل سجل هبوطه في الأع). ٣-٥-٣الشكل (

. واما تركيا فهي البلد الوحيد في المنطقة الذي عكس تحسنا في هذا المعدل.الأخيرة
  وإتجـاها 

  

تركيا البلد الوحيد الذي 
عكس تحسنا في الٕانفاق 
على التعليم من بين بلدان 

 المجموعة
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  . ليم كنسبة من الٕانفاق العاممشابها تمت ملاحطته فيما يتعلق بمعدل الٕانفاق على التع
وتشير الٕاتجاهات الأخيرة إلى أنَّ معدلات إنفاق البلدان، عدا تركيا، عكست إنخفاضات منتظمة إنعكست بـ 

  نقطة للٕانخفاض العام بالمنطقة ١,٧٦
  

  منطقة أوربا وآسيا الوسطى –الٕانفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي : ٣- ٥- ٣الشكل 
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  تقييم المكاسب والٕانجازات التعليمية. ٤
  

السياسات التعليمية القومية الرامية لزيادة صافي الٕالتحاق بالمرحلتين الٕابتدائية والثانوية والرامية وإلى تحسين 
. و الٕاقتصادي المستدامرأس المال البشري اللازم لتحقيق النممعدلات معرفة القراءة والكتابة أمر حتمي في بناء 

ولكن زيادة معدلات الٕالتحاق وتحسين معدلات الٕالمام بالقراءة والكتابة غير كافيتان في حد ذاتهما لجني ثمار 
تحسين وترسيخ جودة التعليم في جميع فمن الضروري بنفس القدر ). ٢-٢راجع النافذة (هذه السياسات 
د نامي هو دعم البحث العلمي بالتعليم العالي والٕاستثمار فيه ومما هو مهم وجوهري لأي بل. مستويات التعليم

  .حتى يتمكن من تأمين النقلة إلى الٕاقتصاد المبني على المعرفة
  

هذا القسم من التقرير يدرس ويقيم الٕانجازات والمكاسب التي حققتها البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي 
ا يوثق أيضا للمساهمات البحثية من جانب البلدان الأعضاء في مستوى وكم. في تنمية وتطوير إقتصاد المعرفة

ويتضمن . التعليم العالي ويحدد مجالات البحث العلمي التي تخصصت فيها بعض من البلدان الأعضاء الرائدة
مستوى رزا على الاب اعتلت مكاناهذا القسم ايضا تقييما للسياسات والٕاصلاحات التعليمية بماليزيا، البلد التي 

  .العالمي في العديد من مؤشرات الٕانجاز التعليمي
  

  (KEI)  ومؤشر إقتصاد المعرفة  (KI)مؤشر المعرفة . ١-٤

  
تمثل القوى والدوافع الأساسية المساعدة في الوصول إلى  (R&D)مؤسسات التعليم العالي وبرامج البحث والتنمية 

وبٕامكان التطبيق الجيد للمعرفة . معات المبنية على المعرفةالنمو الٕاقتصادي ومستوى القوة التنافسية لدى المجت
ولكن الٕانتقال إلى إقتصاد المعرفة ليس . أفضليات نسبية في إنتاج السلع والخدمات بشكل أكثر فعاليةإتاحة 

بالهدف الذي يسهل تحقيقه لدى الكثير من البلدان النامية، لطالما أنه يستوجب سياسات تعليمية مستدامة 
  .تنمية الٕاستراتيجيات الفعالةيقتضي ة وومنسق

  
في من أجل مساعدة البلدان " (K4D)برنامج المعرفة من أجل التنمية "قدم البنك الدولي مبادرته التي تحمل إسم 

  . تحديد التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لها في مسيرتها تجاه النقلة إلى إقتصاد المعرفة
  

 ١بلد ١٤٠، وهو بمثابة أداة مرجعية، للتمكن من قياس الأداء المقارن لدى (KAM)عرفة تم تطوير منهج تقييم الم

مقارنة ببلدان أخرى من  ١٠تمت تسويتها على مقياس يتدرج من الصفر إلى  ٢متغير بنيوي وكمي ٨٣حول 
ومؤشر إقتصاد  (KI)مؤشر المعرفة  –ويعرض منهج تقييم المعرفة مؤشرين . المجموعات المختارة لعقد المقارنة

ففي الوقت الذي . لأستعداد البلدان تجاه الٕاقتصاد المرتكز على المعرفة لرصد المستوى العام - (KEI)المعرفة 
النظام الٕاقتصادي : يجيء فيه مؤشر إقتصاد المعرفة كمؤشر إجمالي يشتمل على أربعة ركائز لٕاقتصاد المعرفة

لٕابتكار وتكنولوجياالمعلومات والٕاتصال، تم إستخدام المتوسط والمؤسساتي، التعليم والموارد البشرية، نظام ا
 .المعرفة الٕاقتصادي والمؤسساتي، لحساب مؤشرالبسيط لثلاثة ركائز، بٕاستثناء ركيزة النظام 

                                                            
١  http://go.worldbank.org/CY9PINAVF0  
٢  http://go.worldbank.org/E7ISX99P10  
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. الستة المختلفة لمنهج تقييم المعرفة ٣تم بناء رسومات التراجع البيانية لمختلف الفترات الزمنية من أنماط العرض
م وحتى السنة ١٩٩٥لرسومات البيانية توضح تقدم البلدان فيما يتصل بركائز إقتصاد المعرفة ومؤشره من عام وهذه ا
تشير إلى تحسن في أداء البلد مؤشر إقتصاد المعرفة خلال الفترة ° ٤٥فالبيانات التي تشير إلى أعلى خط . الأخيرة

ومما يجب أخذه في الٕاعتبار هو أنَّ . أسفل الخطقيد النظر، في الوقت الذي يتم فيه توضيح التراجع بنقطة 
كسبا واقعيا بالمعنى الحقيقي عبر الزمن أو يعكس تحسنا بأسرع مما التحسنات قد تحدث عندما يكسب البلد 

  .عكسته المجموعة الُمَقارنة
  

معرفة تحت عضو بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي مضمنة في منهج مؤشر إقتصاد ال ٤بلد ٤٠تم إجراء التحليل لأداء 
الوسطى، أمريكا اللاتينية، الشرق  إفريقيا، شرق آسيا والباسيفيكي، أوربا وآسيا(ستة مجموعات إقليمية فرعية 

العالي، المتوسط العالي، المتوسط المنخفض (وأربعة مجموعات دخل ) الأوسط وشمال إفريقيا، جنوب آسيا
وعلاوة على ذلك، فقد تم إدراج متوسطات المجموعات الٕاقليمية ومجموعات الدخل لكافة ). والمنخفض

الشكل (عضو بمنظمة المؤتمر بالنسبة للمجموعة التي ينتمي إليها تحديد مكان كل بلد البلدان ليتم التمكن من 
١- ١-٤.(  
  

وكما تمت إضافة البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى الرسومات البيانية للحصول على مقارنة 
وعلاوة . لاميمنظمة المؤتمر الٕاسأعضاء بن اأقل من ثلاثة بلدعلى ذات معنى للمجموعات الفرعية التي تحتوي 

وحدة فاصلة بهدف الحصول على على ذلك، فقد تم إختيار بلد غير عضو بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي في كل 
  . تمثيل في ذلك الخطال
  

وفي مقارنة المتوسطات الٕاقليمية لوحظ وجود تقدم في مجموعة أوربا وآسيا الوسكى ومجموعة جنوب آسيا فقط 
مع ذلك كانت الزيادة لدى مجموعة جنوب آسيا قليلة لدرجة يصعب معها فيما يتصل مؤشر إقتصاد المعرفة، 

وأما مجموعتي شرق آسيا والباسيفيكي وإفريقيا فقد فقدتا نصف نقطة كاملة تقريبا في متوسطيهما منذ . تمييزها
ومجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  ةولا تزال مجموع. نقطة على التوالي ٢,٧٢و ٦,٦٧م بأداء بلغ ١٩٩٥عام 

  ).١-١-٤الشكل (في أدائهما  اتراجع أنهما سجلابالرغم من نقاط  ٥أمريكا اللاتينية عند متوسط بأعلى من 
  

الٕاقليمي وأداء كل من سيراليون ومالي بنصف نقطة كامل تقريبا منذ عام وفي إفريقيا، فقد إنحسر المتوسط 
َّ أنَّ أداء كل من السودان، اوغندا، موريتان. م١٩٩٥ يا، السنغال، موزمبيق وبوركينا فاسو، وهي دول تشكل إلا

نصف بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في المنطقة، كان أعلى من الخط الفاصل بين تقدم وإنحسار أداء البلدان 
  ).١-١-٤الشكل (في الرسم البياني مشيرا إلى تحسنات في أدائها 

  
ا القائمة من بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي وفي مجموعة أوربا وآسيا الوسطى الفرعية إعتلت تركي

وعلاوة على ذلك، ومقارنة باداء . ٦,٣في المنطقة رغم أنَّ جميع البلدان لم تحقق المتوسط الٕاقليمي الذي بلغ 
                                                            

  .تشمل بطاقات الأداء الأساسية، البطاقات الخاصة، مؤشري المعرفة وإقتصاد المعرفة، المقارنة بين البلدان وخريطة العالم أنماط العرض الأخرى المتوفرة  ٣
، غينيا، غينيا بيساو، أفغانستان، بروناي، تشاد، جزر القمر، الغابون، غامبيا: سبعة عشر بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي غير مضمنة في موقع منهج تقييم المعرفة، وهي  ٤

  .العراق، ليبيا، النيجر، فلسطين، الصومال، سورينام، توغو وتركمنستان
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لا أنَّ التقدم كان معتدم، فقد عكس أداء كل من ألبانيا، أزربيجان وكزاخستان شيئا من التحسن رغم ١٩٩٥عام 
  .نسبيا

  
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت عشرة بلدان من ستة عشر بلد عضو في منظمة المؤتمر 

والأكثر من ذلك، هو أنّه كان بٕامكان كل من دولة الكويت، ودولة قطر، ودولة . الٕاسلامي تقدما في أدائها
نقطة، ولكن أدائها إنخفض  ٥,٣٠مي البالغ الأمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تخطي المتوسط الٕاقلي

  ).١-١- ٤الشكل (م ١٩٩٥مقارنة بقييم عام بعض الشيء 
  

  )وحتى السنوات الأخيرة- ١٩٩٥(أداء مؤشر إقتصاد المعرفة الٕاقليمي : ١- ١- ٤الشكل 
 إفريقيا

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
شرق آسيا والباسيفيكي

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

انسودان

اوغندا
موريتانيا

انسنغال

موزمبيق
فاسوبوركينا

انكاميرون

انعاجساحم
بنين

نيجيريا

سيرانيون

إفريقيا

مــاني

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

19
95

آخر البيانات

الصــين

ماليسيا

الوش

كونغهونغ

إندونيسيا

استراليا

كوريا

تايالند

نيوزيالند

والباسيفيكيآسياشرق

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19
95

آخر البيانات



21

  )مواصل( )وحتى السنوات الأخيرة- ١٩٩٥(ٕاقليمي أداء مؤشر إقتصاد المعرفة ال: ١- ١- ٤الشكل 
 أوربا وآسيا الوسطى

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

أمريكا اللاتينية
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  
أقاليم شرق آسيا والباسيفيكي، وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا هي الأقاليم التي تم فيها تضمين عدد قليل من بلدان 

ففي هذه الأقاليم حققت ماليزيا وبنغلاديش تقدما فيما ). ٢٠٠٧( منظمة المؤتمر الٕاسلامي في منهج تقييم المعرفة
فحالات إقتصاد المعرفة . فقدت كل من باكستان وغويانا أماكنها وظلت إندونيسيا على ما كانت عليه من أداء

  .نقطة على التوالي ٠,٨٤-و ٠,٧٧لدى ماليزيا وغويانا مهمة بشكل خاص، لا سيما أنها تغيرت بـ 
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  )مواصل( )وحتى السنوات الأخيرة- ١٩٩٥(أداء مؤشر إقتصاد المعرفة الٕاقليمي : ١- ١- ٤الشكل 
  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

جنوب آسيا
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ظلت متوسطات مختلف مجموعات الدخل أدني من الخط البياني الفاصل بين تقدم وإنحسار الأداء ما عدا 
عكس أداء كل . م١٩٩٥نقطة منذ عام  ٠,١٢سط العالي، حيث سجلت زيادة بـ متوسطات مجموعة الدخل المتو

إنَّ أداء هذه . م١٩٩٥من ماليزيا وعمان وتركيا تحسنا في أدائها في الوقت الذي تراجعت فيه لبنان منذ عام 
عة الدخل م لدى مجمو٢٠٠٧البلدان الأربعة الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا يزال أدنى من متوسط عام 

-١-٤الشكل (نقطة أصبحت قريبة جدا من متوسط المجموعة  ٦,٢٣المتوسط العالي، بيد أنَّ ماليزيا وبأداء بلغ 
٢.(  
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  أداء مؤشر إقتصاد المعرفة لدى مجموعات الدخل: ٢- ١- ٤الشكل 
 الدخل العالي

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

الدخل المنخفض
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

وبالنظر إلى البلدان الأربعة عشر الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ) ٢٠٠٧(فحسب مؤشر إقتصاد المعرفة 
والمنضوية تحت مجموعة الدخل المتوسط المنخفض، نجد فقط أنَّ غويانا وكزاخستان وتونس والأردن سجلت 

وكما كان هناك تطورا واعدا هو . نقطة ٤,١٦أداًء بأعلى من متوسط مجموعة الدخل المتوسط المنخفض البلغ 
ومن . م١٩٩٥نَّ تسعة من بين هذه البلدان حققت نوعا من التقدم، سوى إندونيسيا التي ظلت عند مستوى عام أ 

الناحية الأخرى، لم تكن سيرة أداء البلدان ذات الدخل المنخفض محفزة، حيث أنَّ سبعة بلدان فقط من بين 
وبالنسبة لمجموعة ). ٢-١-٤شكل ال(سبعة عشر بلد من بلدان المجموعة إستطاعت تحقيق شيء من التقدم 

الدخل العالي فقد تغير أداء كل من دولة قــــطر ودولة الكـــويت والمملكة العربية السعودية بشكل إيجابي، في 
في  ١٩٩٥الوقت الذي سجلت فيه دولة الأمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين نوعا من التراجع منذ عام 

نقطة مقارنة بالمقياس المرجعي  ١,٢٩مملكة البحرين سجلت تراجعا كبيرا بـ . فةأدائهما بمؤشر إقتصاد المعر
  ).٢-١-٤الشكل (نقاط  ١٠المكون من 
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  )مواصل( أداء مؤشر إقتصاد المعرفة لدى مجموعات الدخل: ٢- ١- ٤الشكل 
  الدخل المتوسط المنخفض

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

الدخل المتوسط العالي
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

  التعليم العاليب لبحثاالمساهمة في . ٢-٤
  

واجه التعليم العالي والبحث في البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي عددا لا حصر له من التحديات مثل 
ولكن برزت بعض . نقص التمويل والمظاهر التقليدية وضعف مستوى التدريس ومحدودية تمويل المرافق البحثية

كشاهد على جهود بعض البلدان الأعضاء في مجال الٕاستثمار في لأخيرة التطورات القليلة الواعدة في السنوات ا
للدعم في تحسن المؤشرات الأساسية للعلم والٕابتكارات  راتاشإ وكما أنَّ هناك ). ٢-٤النافذة (المستقبل 

را في ومما هو معلوم أنَّ منظمة المؤتمر الٕاسلامي أصدرت قرا. التكنولوجية على مستوى منظمة المؤتمر الٕاسلامي
م لتنفيذ خطط إستراتيجية في مجال العلم والتكنولوجيا؛ وعلى سبيل المثال أقترحت على البلدان ٢٠٠٥عام 

برنامج (م ٢٠١٥٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها على البحث والتنمية بحلول عام ١الأعضاء تخصيص نسبة 
  ).العمل العشري لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي
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ن ـواحد مـلبحث والتنمية كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي كيجيء الصرف على ا

ومي لتحسين وتنمية الٕامكانيات للبحث ـــهود على المستوى القـــياس الجـمؤشرات ق
ضاء البيانات ــبلدان الأعــديد من الــنشر العـع لم تـــوء الطالــولس. والنشطة الٕابتكارية
د من السبعة ـشر بلـــة عـــط تسعـــــفق. ةـــلتنميحث واــــول نفقات البــالخاصة بها ح

مقارنة نفقات البحث والتنمية كنسبة من . وخمسين بلد الأعضاء قامت بنشر هذه الأرقام
  ).١-٢-٤(الناتج المحلي الٕاجمالي بين مجموعات الدخل تم عرضها في الشكل 

الفرعية معدلات أقل من المتوسط  عكست معدلات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لدى جميع مجموعاتها
أنفقت . ، ولكن الٕاختلاف معدل مجموعة الدخل العالي واضح وضوحا تاما مقارنة بالمجموعات الأخرىالعالمي

٪ من الناتج المحلي ١أوغندا، وهي واحدة من البلدان المنتمية إلى مجموعة الدخل المنخفض، إنفاقا قارب نسبة 
ومن ناحية أخرى، أنفقت كل من ماليزيا وتركيا، من مجموعة الدخل . ث والتنميةالٕاجمالي لديها على رامج البح

  .٪٠,٦٠المتوسط العالي، والمغرب وإيران، من مجموعة الدخل المتوسط المنخفض، ما يقارب 
  

  )كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي(نفقات البحث والتنمية : ١- ٢- ٤الشكل 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
لبحث الأكاديمي وإنتاجيته على ضوء عدد المقالات العلمية التي نشرت في ومن الممكن قياس وتقييم ا

إحصاءات في الطبع، تم إستخدام هذه الٕاصدارات بشكل واسع بف. المجلات المصنفة والمؤسسة تأسيسا علميا
لترتيب القومي ا، وبالتحديد في ٥العلوم القومية والتكنولوجيا للتمكن من قياس القدرة العلمية والروابط بعالم العلم

وزيادة على ذلك، فٕانَّ توزيع هذه المقالات على مختلف المجالات العلمية للبحث  .٦والعالمي للجامعات
  .ها المؤسسات والبلدان التي تقع تحت طائلة الدراسةفيص صختيكشف بدوره عن المجالات التي ت

  

                                                            
 What do bibliometric indicators tell us about world scientific output?” UIS Bulletin on Science and“ معهد اليونيسكو للٕاحصاء،  ٥

Technology Statistics, Issue 2, September 2005.  
 ،(THES)، ترتيب جامعات العالم من جانب محلق التايمز للتعليم العالي (SJTU)على سبيل المثال، الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم من قبل جامعة شانغاي جياو تونغ    ٦

  .ف وترتيب الجامعاتوكذلك إستفاد ترتيب منظمة المؤتمر الٕاسلامي للجامعات من محصلة البحث كمؤشر مهم في مناهجها لتصني

فقط تسعة عـشر بلد من 
السبعة وخمسين بلد 
الأعضاء قامت بنشر 
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ملة حول المقالات التي نشرت في المجلات تقدم قاعدة بيانات شا (ISI)شبكة العلوم بمعهد المعلومات العلمية 
ومؤشر إقتباس الآداب والعلوم  (SSCI)، ومؤشر إقتباس العلوم الٕاجتماعية (SCI)المصنفة في مؤشر الٕاقتباس العلمي 

الٕانترنيت تتيح إمكانية البحث المفصل -فهي قاعدة بيانات بالشبكة الدولية للمعلومات .(A&HCI)الٕانسانية 
قالات الصادرة في الدوريات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الٕاجتماعية والآداب والعلوم والوصول إلى الم

إنَّ الٕاصدارات في دوريات معهد المعلومات العلمية يسهم مساهمة مهمة في التصنيف والترتيب . الٕانسانية
بر واحدا من المعايير الرئيسية نشر المقالات في هذه الدوريات يعتالعالمي للمؤسسات العلمية وذلك لانَّ 

  .المستخدمة في هذا الترتيب
  

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٣(إجمالي إصدارات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي العشرة الأوائل : ١- ٤الجدول 

  
  منشورات السنوات الخمس الأخيرة

)٢٠٠٧- ٢٠٠٣( 
 النسبة المئوية التراكمية )٪(كنسبة من إجمالي منظمة المؤتمر 

 36,38 6974636,38تركيا

 49,62 2539913,25إيران

 57,50 151057,88مصر

 61,76 81554,25ماليزيا

 65,45 70893,70 السعودية

 68,75 63133,29 باكستان

 71,95 61383,20تونس

 74,67 52292,73 نيجيريا

 77,24 49142,56 المغرب

 79,52 43832,29 الاردن

   191732100,00 إجمالي منظمة المؤتمر

  
يبين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي العشرة الأوائل مستخدما واحدا من المقاييس العلمية ) ١-٤(الجدول 

. والمساهمات التكنولوجية، وبالتحديد إجمالي ما نشر في الدوريات الرائدة خلال فترة السنوات الخمس الماضية

يلاحظ . إجمالي ما نشرته جميع بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٪ من٨٠ساهمت البلدان العشرة الوائل بنسبة 
غياب إندونيسيا وبنغلاديش من بين البلدان العشرة الأولى رغم أنهما يساهمان بشكل واضح في إجمالي سكان 

  .البلدان الأعضاء بالمنظمة

  
م من جانب ٢٠٠٧-٢٠٠٣ م والفترة٢٠٠٢- ١٩٩٨عدد المقالات التي نشرت في الدوريات العالمية خلال الفترة 

وأما على المستوى . بالملحق) ١-٨(البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي تم التقرير حولها في الجدول 
الٕاقليمي، فقد ساهمت البلدان الأعضاء بمجموعتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوربا وآسيا الوسطى بأكثر من 

وعلاوة على ذلك، فقد بلغ إجمالي عدد المقالات التي . الٕاسلاميإجمالي إصدارات منظمة المؤتمر  من٪ ٨٠
 ١٩١,٧٣٢الدوريات العالمية لكل بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في م ٢٠٠٧-٢٠٠٣تم نشرها في الفترة من 

  ).بالملحق ١-٨راجع الجدول (لٕانجلترا  ٣٢١,٢١٧لليابان و ٣٧٣,٧٦٠مقارنة بـ مقالة 
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مقالات التي نشرت مقابل كل مليون شخص في البلدان العضاء بمنظمة المؤتمر وكما تم أيضا حساب عدد ال
تقدمت كل من لبنان والكويت وتركيا قائمة البلدان ). ٢-٨راجع الجدول (الٕاسلامي وتم عرضها في الملحق 

 .مقالة مقابل كل مليون شخص ١٠٠٠م، حيث نشرت في هذه البلدان أكثر من ٢٠٠٧-٢٠٠٣الأعضاء في الفترة 
وأما على مستوى مجموعات المناطق الفرعية فقد سجلت مجموعة أوربا وآسيا الوسطى أكبر عدد من المقالات 

، في الوقت الذي سجلت فيه منطقة جنوب آسيا العدد الأقل بمعدل )مقالة ٥٢٨(مقابل كل مليون شخص 
ل لدى منظمة المؤتمر هذا المعد بلغ). بالملحق ٢-٨راجع الجدول (مقالة مقابل كل مليون شخص  ٢٧,٥٦

  .لدى الهند ١١٤,٧١و نلاندالدى ف ٧,٨٦٩م مقارنة بـ ٢٠٠٧-٢٠٠٣في الفترة من  ١٣٤,٨٨الٕاسلامي 
  

  لمعلومات لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الرائدةالدولي لمعهد الإصدارات : ٢- ٢- ٤الشكل 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

- ١٩٨٠تها مصر وإيران وتركيا في الفترة من المعهد الدولي للمعلومات التي نشرمن الممكن رؤية إصدارات 

وفي عام ). ٢-٤راجع النافذة (، حيث يلاحظ أنَّ تركيا تقدمت عن البلدين الأخرين )٢-٢- ٤(م في الشكل ٢٠٠٦
وعلى وجه العموم . مقالة ٣٢٨٧ومن ثم مصر بـ  ٧٨٩٥مقالة تبعتها إيران بـ  ١٦٣٥٥م نشرت تركيا ٢٠٠٧

  .م٢٠٠٧٪ من إجمالي ما نشرته منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام ٥٨,٧٣بنسبة ساهمت هذه البلدان الثلاثة 
  

 نمفارقات بين البلداوأما توزيع المقالات حسب المجالات العلمية يكشف أيضا عن 
 ٔ الات ـــ، مشيرا إلى مجالمسيرة الزمنيةضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال ـــعالا

) ٣-٢-٤(كل ــن الشـبيـوي. ةــلميـاث العــي الأبحــي مساهماتها فــدان فـــتخصص البل
ية، ــوم الٕانسانــظرية، العلـية، العلوم النقوم التطبيـالعل –مس فئات ـتوزيع تحت خـذا الـه
دان الثلاثة الرائدة من بين بلدان منظمة ــللبل –ية ــماعـوم الٕاجتــية والعلــوم الطبيعــالعل

  ركة الكبرى بالمقالات المنشورة، وكما وردت أعلاه المؤتمر الٕاسلامي من حيث المشا
م ١٩٩٩-١٩٩٠ويمكن هذا أيضا من عقد المقارنة بين فترتين زمنيتين، أي . فهي بالتحديد تركيا، إيران ومصر

تشكل ). ويشار إليها من بعد بالفترة الثانية(م ٢٠٠٨-٢٠٠٠والفترة من ) يشار إليها من بعد بالفترة الأولى(
٪ من مجمل المقالات، تاركة نسبة بأقل ٩٠صادرة حول العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية معا أكثر من المقالات ال

  .٪ للعلوم الٕاجتماعية، والعلوم النظرية والٕانسانية في كل البلدان الثلاثة١٠من 

ساهمت كل من تركيا 
 ٪٥٨,٧صر بنسبة وإيران وم

من الٕاصدارات الأكاديمية 
التي نشرت في الدوريات 

 .م٢٠٠٧الرائدة في عام 
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  توزيع إصدارات المعهد الدولي للمعلومات حسب المجال العلمي: ٣- ٢- ٤الشكل 
 مصر

٢٠٠٨-٢٠٠٠ ١٩٩٩-١٩٩٠  
    

  
  
  

  
  
  

  
 

 يرانإ

٢٠٠٨-٢٠٠٠ ١٩٩٩-١٩٩٠  
    

  
  
  

  
  
  

  
 

 تركيا

٢٠٠٨-٢٠٠٠ ١٩٩٩-١٩٩٠  
    

  
  
  

  
  
  

  
 

التطبيقيةالنظريةالعلوم
4,94%

اإلنسانيةالعلوم
8,35%

اإلجتماعيةالعلوم
9,64%

التطبيقيةالعلوم
30,51%

الكيمياء
20,08%

والبيولوجيااألحياءعلوم
13,80%

األرضعلوم
8,41%

الفيزياء وعلوم الفضاء
4.25%

العلوم  
الطبيعية
46.55%

اإلنسانيةالعلوم
0,70%

التطبيقيةالنظريةالعلوم
4,87%

اإلجتماعيةالعلوم
5,47%

التطبيقيةالعلوم
29,68%

الكيمياء
29,89%

الفضاءوعلومالفيزياء
11,90%

والبيولوجيااألحياءعلوم
10,22%

األرضعلوم
7,27%

العلوم  
الطبيعية
59.28%

اإلنسانيةالعلوم
0,45%

اإلجتماعيةالعلوم
3,37%

التطبيقيةالنظريةالعلوم
8,78%

التطبيقيةالعلوم
34,24%

الكيمياء
27,47%

الفضاءوعلومالفيزياء
12,76%

علوم األحياء والبيولوجيا
7.09%

األرضعلوم
5,84%

العلوم  
الطبيعية
53.16%

اإلنسانيةالعلوم
0,93%

اإلجتماعيةالعلوم
4,11%

التطبيقيةالنظريةالعلوم
8,68%

التطبيقيةالعلوم
36,88%

الكيمياء
23,73%

الفضاءوعلومالفيزياء
13,38%

علوم األحياء والبيولوجيا
6.67%

األرضعلوم
5,63%

العلوم  
الطبيعية
49.41%

اإلنسانيةالعلىم
0,89%

اإلجتماعيةالعلىم
3,27%

التطبيقيةالنظريةالعلىم
4,93%

الطبيعيةالعلىم
34,97%

الصحةعلىم
43,42%

والعلىموالزراعةالهندسة
األخري
12,52%

العلىم  
التطبيقية
55.95%

اإلنسانيةالعلىم
0,67%

اإلجتماعيةالعلىم
3,53%

التطبيقيةالنظريةالعلىم
4,15%

الطبيعيةالعلىم
38,54%

الصحةعلىم
40,94%

والعلىموالزراعةالهندسة
األخري
12,16%

العلىم  
التطبيقية

53.11%
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) ٪٢٩,٨٩(، معظمها في الكيمياء )٪٥٩,٢٨(كانت معظم المقالات التي نشرت لمصر في مجال العلوم الطبيعية 
َّ أنها إنخفضت إلى ٧وبرغم أنَّ مساهمة العلوم الطبيعية كانت عالية في الفترة الثانية). ٪١١,٩٠(والفيزياء  ، إلا

وقت الذي شكلت فيه الكيمياء القسم الأكبر من المقالات تراجعت حصة الفيزياء وعلوم ٪ وفي ال٤٦,٥٥نسبة 
وأما العلوم التطبيقية فقد إحتلت المرتبة ). ٪١٣,٨(٪، تاركة مكانها إلى علوم الحياة البيولوجيا ٤,٢٥الفضاء إلى 

  . ٪٣٠الثانية بعد العلوم الطبيعية في كلا الفترتين عند نفس نسبة المشاركة بـ 

  
وعلى النقيض من هذه الصورة، تتجه التطورات في إيران تجاه التوسع في مساهمة العلوم الطبيعية، ولكن من دون 

٪ في الفترة الثانية مما ٥٣,١٦وزادت مساهمة العلوم الطبيعية إلى نسبة . تغير نسبي في العلوم الفرعية الأخرى
لزيادة تأتي نتيجة للتغير في مجال الكيمياء، ولكن الموقع فهذه ا. ٪ في الفترة الأولى٤٩,٤١كانت عليه بنسبة 

المرتبة الثانية  رغم أنَّ مساهمتها العلوم التطبيقية إحتلت وشبيها لمصر . النسبي لفرزع العلوم الفرعية ظل كما هو
تركيا  ومن الناحية الثانية عكست. ٪٣٤,٢٤نقطة مئوية في الفترة الثانية لتنخفض إلى نسبة  ٢,٦٤إنخفضت بـ 

تخصصت تركيا في العلوم التطبيقية، وكما لم تتغير مساهمات المجالات . بنية مخالفة عما عكسته مصر وإيران
نقطة مئوية في الفترة الثانية  ٢,٨٤إرتفعت مشاركة العلوم التطبيقية بـ . العلمية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة الأولى

إزدياد المقالات في العلوم الصحية في الوقت الذي ظلت فيه  ٪ وجاءت معظم هذه الزيادة من٥٥,٩٥لتصل إلى 
في وأما العلوم الطبيعية فقد إحتلت المرتبة الثانية . ٪١٢مساهمة العلوم الفرعية الأخرى عند نفس المعدل البالغ 

  .٪ في الفترة الثانية٣٤.٩٧تركيا في كلا الفترتين وانخفضت حصتها لتصل إلى نسبة 
  

  
  وعســى لعلَّ : ١-٤النافذة 

أطلقت مؤخرا عددا من المبادرات من قبل بعض البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي في محاولة منها لتضييق فجوة 
َّ أنها تشكل مبعثا للأمل بمستقبل أفضل. الٕابتكار   .فالبرغم من أنَّ هذه المبادرات لا تزال تقف عند المراحل الأولية من التنفيذ، إلا

Ψ تبعا . م٢٠٠٢العالي بباكستان أطلقت مشروعا متحمسا لتطوير القوى البشرية العلمية والبحثية منذ عام  لجنة التعليم
وسعت لجنة التعليم العالي لعقد إتفاقيات تعاونية مع . ٪١٠٠٠لذلك زادت مخصصات الميزانية للتعليم العالي بـ 

. م العون للطلاب الراغبين في الدراسة خارج باكستانالحكومات الأجنبية، ووكالات الٕاعانة والجامعات الأجنبية لتقدي

 .درجة دكتوراة خلال السنوات الخمس القادمة ٥٠٠٠وتهدف المبادرة ٔايضا إلى إنجاز 

Ψ  وهذا . فدان بالقرب من العاصمة الدوحة ٢٥٠٠إستثمرت دولة قـــــطر في بناء المدينة التعليمية على مساحة تبلغ
يأمل مخططي . دولارات بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية الذائعة الصيتمشروع تبلغ تكلفته بلايين ال

 . المشروع في أن يحول دلة قـــطر إلى مركز تعليمي إقليمي في القرن الحادي والعشرين

Ψ  راتيجية بليون دولار لٕانشاء صندوق للعلم لتحقيق التنمية العلمية ضمن إست ٥أعلنت الحكومة النيجيرية عن تمويل بمبلغ
سيتم تمويل المشروع جزئيا من عائدات النفط وبالتعاون مع المؤسسات الصناعية . التعزيز الٕاقتصادي والتنمية
 .والمؤسسات متعددة الأطراف

Ψ  بليون دولار بغرض  ١٠م أعلن رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة عن إنشاء صندوق بمبلغ ٢٠٠٧في مايو من عام
 .ي الجامعات العربية ولدعم العلماء من خلال المنح البحثيةتأسيس مؤسسات البحث ف

                                                            
  .م تشمل فقط الربع الأول من العام٢٠٠٨بيانت عام  ٧
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  سياسة التعليم العالي في تركيا٭: ٢-٤لنافذة ا
تؤكد الوثيقة على أهمية العلم والتكنولوجيا للنمو . م١٩٩٣أجاز المجلس العالي للعلم والتكنولوجيا وثيقة سياسية مهمة في فبراير 

 :وشملت هذه الأهداف. ف محددة للسنوات العشرة المقبلةالمستقبلي للبلاد ووضعت اربعة أهدا

  

 مواطن، ١٠,٠٠٠باحث مقابل كل  ١٥إلى ٔاكثر من  ٧رفع عدد الباحثين من 

 

 ٪،٠,٣٣٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي من مستواه الحالي الذي يبلغ ١زيادة الٕانفاق على البحث والتنمية إلى أكثر من 

 

 ٪ و٣٠٪ إلى ١٨نفقات البحث والتنمية من زيادة مساهمة القطاع الخاص في 

 

 .رفع درجة تركيا في المساهمة في التنمية العالمية للعلم من المرتبة الأربعين إلى الثلاثين، مقاسا بعدد الٕاصدارات العلمية العالمية

 

نامج تشجيع النشر العلمي ومن أجل تقديم العون لتحقيق بعض من هذه الأهداف إبتدأ مجلس البحوث العلمية والتقنية بتركيا بر
. ٔاكاديمي من أجل إصداتهم العلمية العالمية ٣,٠٣٤مليون دولار أمريكي لـ  ٢,٥قدمت منح مالية بلغت . م١٩٩٣العالمي في 

وعلاوة على ذلك، زاد . م١٩٩٨باحث في عام  ٣٥,٦٥٢مليون دولار أمريكي و ٧,٥زادت هذه الأرقام في السنوات التالية لتبلغ 
وث العلمية والتقنية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى نفقاتهم على البحث والتنمية كما أقترح من قبل المجلس مجلس البح

الٕاتجاهات في نفقات البحث والتنمية إلى الناتج المحلي الٕاجمالي عكست إتجاها . م١٩٩٣العالي للعلم والتكنولوجيا في عام 
فالبرغم من عدم بلوغ . م٢٠٠١في عام  ٠,٧٢م إلى ١٩٩٤في عام  ٠,٣٠من  زاد الٕانفاق. م١٩٩٤منتظما إلى أعلى بعد عام 

َّ أنه في إتجاه الٕارتفاع منذ عام ٢٠٠٤٪ المستهدفة بحلول ١المعدل نسبة الـ   .م٢٠٠٣م، إلا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفقات البحث والتنمية كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي

وتجديد السياسات الأكاديمية لربط التطورات بالٕاصدارات العلمية العالمية نقاط تم  جامعة حكومية في ٔاوائل التسعينات ٢١إفتتاح 
  ٭٭)Ak and Gulmez, 2006(إقتراحها لتفسير زيادة مساهمات المقالات العلمية في تركيا 

  .TUBITAK (1993), Turkish Science and Technology Policy: 1993-2003, [http://www.tubitak.gov.tr] ٭
  .Ak, M.Z. and A. Gulmez (2006), “Analysis of the International Publication Performance of Turkey”, Akademik Incelemeler, Vol 1, No 1٭٭
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وأخيرا، يعطي عدد طلبات الحصول على براءات الٕاختراع المقدمة من البلدان معلومات قيمة عن إنجازات نظام 
المقدمة للحصول بالملحق تبين عدد طلبات ) ٥- ٨(و) ٤-٨(، )٣-٨(الجداول . البلدان التعليم العالي في هذه

طلب للحصول  ٥٥٢٧فبعدد . على براءات الٕاختراع من قبل المقيمين، وغير المقيمين والعدد الكلي على التوالي
 ٤-٨، ٣-٨جع الجداول را(م ٢٠٠٦و ٢٠٠٠على براءات الٕاختراع تربعت ماليزيا على قائمة البلدان في الفترة بين 

طلبات  ٢٩٣٧و ٣٩٣٥تلت كل من إندونيسيا وتركيا ماليزيا في تسلسل القائمة بمتوسط بلغ ). بالملحق ٥-٨و
 ١٠٠٠أنَّ معظم معظم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تقدمت كل على حده بأقل من على التوالي في حين 

ذلك شكلت طلبات منظمة المؤتمر الٕاسلامي البالغة  وعلاوة على. طلب لبراءة الٕاختراع خلال تلك السنوات
٪ فقط من الٕاجمالي العالمي، وهي ١,١٨نسبة  )٢٠٠٦-٢٠٠٠متوسط (للحصول براءات الٕاختراع  ١٧٣٠٤

  ).٤-٢-٤الشكل (وريا الجنوبية والصين كبذلك كانت أقل من طلبات اليابان والولايات المتحدة الأمريكية و
  

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٠كنسبة من متوسط (الٕاجمالي العالمي لطلبات براءات الٕاختراع  المساهمة في: ٤- ٢- ٤الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دراسة عن قرب: سياسات ماليزيا التعليمية. ٣-٤
  

أنها حققت نموا إقتصاديا ملحوظا وارتقت مكانا و خاصةة آسيا، قارتعتبر ماليزيا واحدة من البلدان النشطة في 
عليم سجلت ماليزيا إنجازات ضخمة، لا توعلى صعيد ال .ية العالمية الرئيسيةمؤشرات التنم من حيث ترتيبعاليا 
حسب منهج البنك الدولي لتقييم المعرفة، بدلا عن ترتيبها  ،م٢٠٠٧اعتلت المرتبة الأربعين في عام أنها سيما 

ن بين بلدان أنها إعتلت المرتبة الأولي مإلى جانب  ،م١٩٩٥الثالث والخمسين الذي كانت قد حققته في عام 
ومما يصبغ هذه الحقيقة أنَّ جامعتين من جامعات ماليزيا إحتلتا . منظمة المؤتمر الٕاسلامي في هذا المجال

  .م٢٠٠٦الأوائل في العالم حسب ترتيب مجلة التايمز لعام المائتين مكانهما من بين الجامعات 
  

. وس الأموال لٕاطلاق نموها الٕاقتصاديإعتمدت ماليزيا حتى أواسط التسعينات بشكل كبير على إستثمار رؤ
وتصورت هذه . ولكنها عزفت عن هذه السياسة إلى بناء الٕاقتصاد الؤسس على المعرفة بعد منتصف التسعينات

وكما أقرت بأنَّ رأس ). م٢٠٢٠رؤية عام (م ٢٠٢٠السياسة أْن تصبح ماليزيا بلدا يتمتع بالتقدم التام بحلول عام 
  .واة التي سيتبوتق منها مثل هذا الٕاقتصادالمال البشري سيكون الن

  
ومن أجل تحسين جودة التعليم ونوعيته تم تنفيذ العديد من الٕاصلاحات التي شملت إعادة صياغة المناهج 

فهذه الٕاصلاحات . التعليمية وتطوير برامج تدريب المعلمين وتنفيذ إصلاحات قانونية أساسية تتعلق بقطاع التعليم

28,72

23,97

8,68 7,98

1,18

0

5

10

15

20

25

30

35

اليابان المتحدةالواليات كوريا الصــيه اإلسالميالمؤتمرمنظمة



32

حقيق أهداف تعميم التعليم الٕابتدائي مع تحسن ملحوظ في معدلات معرفة القراءة والكتابة مكنت ماليزيا من ت
  .صافي معدلات الٕالتحاق بالمراحل التعليمية

  
واحدة من إنجازات سياسة التعليم التي يجدر ملاحظتها هي إشراك القطاع الحاص في التعليم، وخاصة التعليم 

م للتعليم وإدراج قانون عام ١٩٩٥الخاصة نموا أُسي تلوا لتعديل قانون عام شهد عدد الكليات والجامعات . العالي
فالان بماليزيا ما يقرب من الستمائة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة . م الجديد للتعليم العالي الخاص١٩٩٦

  .مقارنة بأقل من مائة مؤسسة كانت من قبل
  
  

  م٢٠٠٥- ١٩٩٥والخاصة في ماليزيا،  مؤسسات التعليم العالي العامة: ١- ٣- ٤الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :تجيء المحفزات الرئيسية التي تقف وراء هذه المشاركة الشاملة للقطاع الخاص في قطاع التعليم كالأتي

  
Ψ  لم يكن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الحق في منح الدرجات والدبلومات في ماليزيا قبل عام

قانون مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى جانب  رلمان الماليزيم أجاز الب١٩٩٦ففي عام . م١٩٩٦
إعلان سريان أربعة لوائح قانونية ذات صلة بالتعليم ليفتح الطريق أمام القطاع الخاص للدخول في سوق 

 .التعليم العالي
 

Ψ ة شجعت الحكومة القطاع الخاص بتطويعها للقوانين في إصدار الٕاذن وتقليل تكاليف الأعمال الخاص
وشملت التحفيزات . م١٩٩٥/١٩٩٦عن طريق تقديم حوافز مالية في الميزانية الفدرالية للسنة المالية 

؛ الضريبية الٕاعفاء من الضرائب على الواردات والمبيعات والضرائب المفروضة على المواد التعليمية
فيض في الضرائيب ٪ للٕاستثمار في المؤسسات التقنية والمهنية وتخ١٠٠الٕاعفاء من الضرائب بنسبة 

لمؤسسات القطاع الخاص التي تقدم هبات نقدية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية العاملة في 
 .التعليم العالي

 

Ψ فكان محفزها . المؤسسات المبرى التي شاركت في التعليم الخاص هي شركات مبنية على التكنولوجيا
ففي الماضي . يب مهندسيها وتقنييها بالداخلالأول في تاسيس وتمويل الجامعات الخاصة يتمثل في تدر
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ترسل ) شركة الكهرباء -وشركة تيناقا القومية -شركة النفط القومية–شركة بيتروناس (كانت الشركات 
وبمجرد صدرو الأذن قررت هذه الشركات الٕاستثمار أعمال التعليم . الطلاب بمنح دراسية خارج ماليزيا

 .وهو الشيء الذي أكثر تكلة في الماضي الجامعي لتدريب مهندسيها وخلافهم،
 

Ψ  وأما خطة الحكومة الماليزية الرامية لجعل ماليزيا مركزا للٕامتياز التعليمي في منطقة جنوب شرق آسيا
 كانت عاملا اخرا شجع القطاع الخاص على توسع نشاطاته التعليمية لجذب الطلاب الأجانبز

 
Ψ وعلاوة . ة توجه العديد من الطلاب للحاق بالتعليم العاليونتيجة لٕارتفاع مستوى ونمو المشاريع الدولي

على ذلك، فبرغم من أنَّ الحكومة الماليزية كانت متمسكة بمجانية التعليم الٕابتدائي والثانوي، لم تعد 
وبذا أصبح المجال مفتوحا على . مؤسسات التعليم العالي العامة قادرة على تلبية الطلب المتزايد عليها

 .م القطاع الخاص لسد هذه الفجوة وتحقيق الربح من ورائهامصراعيه أما
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  الخاتمة والتوصيات. ٥
  

 ايلقي التقرير الضوء على الآفاق والتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في سعيه
وكما يقدم أيضا بعضا من إنجازات البلدان . والثانوي والعالي بالتعليم لٕابتدائيلتحقيق الأهداف التعليمية المرتبطة 

  .التقدم في مجال تنمية إقتصادات المعرفةمن  شيءالأعضاء عند تحقيقها ل
  

يلاحظ أنَّ معظم البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حققت تقدما ملحوظا في رفع وبشكل عام 
وتمكنت البلدان الأعضاء في مجموعة منطقة أوربا . لديها دائية والثانويةمعدلات صافي الٕالتحاق بالمرحلتين الٕابت

وبمثل هذا الٕانجاز حققت ماليزيا من بين . من تحقيق معدلات عالية فاقت المتوسط العالميوآسيا الوسطى 
سية مجموعة شرق آسيا والباسيفيكي والمالديف من مجموعة جنوب آسيا نتائج ممتازة في معظم المؤشرات الرئي

وأما البلدان الأعضاء بمجموعة جنوب آسيا لم تتمكن من زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة . المرتبطة بالتعليم
الموقف في منطقة الشرق . ٪ ولا تزال تقف عند معدلات إلتحاق متدنية بالمرحلة الثانوية٥٠لديها بأعلى من 

وكان من الممكن للعديد من البلدان الأعضاء زيادة معدلات الأوسط وشمال إفريقيا مستمر في التقدم إلى الأمام 
ويشير الوضع في منطقة إفريقيا جنوب . الٕالتحاق بالمرحتلين الٕابتدائية والثانوية لديها بما يفوق المتوسط العالمي

الصحراء إلى شيء من التحسن في معدلات الٕالتحاق بالمرحلة الٕابتدائية، ولكن لا تزال معدلات الٕالتحاق 
  .بالمرحلة الثانوية دون متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي والعالم

  
كان التركيز الأولي حول تأسيس البيئة الملائمة للتعليم الجماعي وعكست النتائج المستعرضة أعلاه حول التعليم 

. الٕاسلاميالٕابتدائي والثانوي أنَّ هذا الهدف تم تحقيقه من قبل العديد من البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر 
يكون الٕاهتمام بتحسين نوعية التعليم الهدف التالي وعليه، . ولكن التعليم لا يشمل فقط تقديم المدارس للطلاب

فمن هذا المنطلق، يجب تغيير ترتيب النظم . والتركيز الذي لا مفر منه للبلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي
المال والٕادارة يمكن حصرها من بين قائمة الأوجه المختلفة لهذا بنية وعلم أصول التدريس وال. التعليمية القائمة

الطالب والمبني على الروح التنافسية بين الطلاب فيما يتصل الذي يركز على من الممكن إقتراح التعليم  .الترتيب
، هذا في الوقت فيما يتعلق بالناحية البنيوية والتعلم مدى الحياة يمكن أْن يكون مهما .بجانب أصول التدريس

فالبرغم من أنَّ تقديم التعليم وتطويرة يقع . الجانب التمويليالذي يمكن فيه تنويع مصادر التمويل حين تناول 
َّ أنَّ الأجهزة المدنية الداعمة تعتبر شيئا حتمي من أجل  الوصول إلى أساسا في طائلة مسؤولية الحكومات، إلا

أْن تقدم اللامركزية المنسقة مساعدة كبرى في هذا لٕادارية فٕانه من الممكن ومن الناحية ا. عالي الجودةالالتعليم 
  .الخصوص

  
قتصاد المرتكز على المعرفة واحد من التحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي لإ بناء ا

دة بناء السياسات لخلق ويستوجب ذلك نظرة إستراتيجية تهدف إلى تشكيل وإعا. نفي القرن الحادي والعشري
بالمعرفة وروابطها بالتنمية البشرية جانب إّن إلحاق الأهمية  .وعي عام من الممكن لٕاقتصاد المعرفة الٕانطلاق منه
علمية تساند وتشجع مساهمة  وهذا قد يتطلب تطوير ثقافة. مهم للغاية في تطوير إقتصاد مفتوح لمثل هذه النظرة

التعليم الجيد للجميع في وكما أنها قد تتطلب تنفيذ سياسات لـتأمين . عليم العاليالعلماء وتولي اهمية إلى الت
 .المرحلتين الٕابتدائية والثانوية

  
بلد عضو بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي موزعة على  ٤٠يقدم التقرير تحليلا مقارنا لأداء مؤشر إقتصاد المعرفة لدى 

وبوجه عام، سلكت مسيرة نقلة البلدان  .ولي لتقييم المعرفةأربع مناطق إقليمية إنطلاقا من منهج البنك الد
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الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى إقتصاد المعرفة نوعا من البطء، غير أنها تعد بٕاتجاه صاعد طالما أنَّ 
دولة –كان من الممكن لخمسة بلدان أعضاء . م٢٠٠٨من بين الأربعين بلد عكس تحسنا في عام  ٢٧ترتيب 
وكما . أْن تحتل مكانها من بين الخمسين بلد الأولى في العالم - ات العربية، ماليزيا، الكويت، قطر والبحرينالأمار

بمؤشر إقتصاد المعرفة بٕامكان كل من تركيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا تحسين أدائها كان تشير البيانات إلى أنّه 
  .في السنوات الأخيرة

  
لبناء إقتصاد مبني على تهدف بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في تنفيذ سياسات يبدو أنَّ الوضع العام لدى 

لم تنفق بلدان مجموعة الدخل العالي الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي في المتوسط . المعرفة لا يدعو للأمل
أنفقتها البلدان  ٪ التي٢,٤٣٪ من الناتج المحلي الٕاجمالي على برامج البحث والتنمية مقارنة بنسبة ٠,١٦سوى 

وبالرغم من ذلك، نجحت بعض البلدان الأعضاء مثل  .الغير أعضاء في المنظمة من بين بلدان هذه مجموعة
تشير إحصاءات النشر في . تركيا وإيران ومصر وماليزيا في تنفيذ سياسات تشجع البحث العلمي في الجامعات

٪ من إجمالي إصدارات منظمة ٥٨ساهمت مجتمعة بنسبة صر الدوريات العالمية الرائدة إلى ٔانَّ تركيا وإيران وم
  .المؤتمر الٕاسلامي

  
م ٢٠٠٥وانطلاقا من هذه الخلفية خط برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي الذي أجيز غي ديسمبر 
تنادي . ضاءجملة من التوصيات والوصفات السياسية المرتبطة بالتعليم وبرامج البحث والتنمية في البلدان الأع

تشمل الرؤية . لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي بٕاصلاحات واسعة في نظام التعليم بالبلدان الأعضاء" الرؤية الجديدة"
تحسين المساواة بين الجنسين، التمكين من الوصول إلى التعليم الٕابتدائي والثانوي وتضع أهمية كبرى على العلم 

الرؤية أيضا إلى تحقيق قدر أكبر من الٕاستثمار في برامج البحث  وكما نادت. والمعلومات وتكنولوجيا الٕاتصال
وكما توصي الرؤية . والتنمية وإلى إبتكار السياسات التي تنجح في وقف هجرة العقول من البلدان الأعضاء

 ٪ على الأقل من الناتج المحلي١الجديدة بٕالحاح تبني إستراتيجية تلزم البلدان الأعضاء على المساهمة بنسبة 
بهذا ) ١-٤(تم تلخيص بعض مبادرات البلدان الأعضاء في النافذة . الٕاجمالي لديها في أنشطة البحث والتنمية

  .التقرير
  

هنالك العديد من البرامج المشتركة التي تم تنفيذها من قبل كيانات منظمة المؤتمر الٕاسلامي والأمم المتحدة 
تشمل هذه . د الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميةلتطوير مقاييس تكنولوجيا المعلومات والٕاتصال وس

البرامج تبادل البيانات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والٕاتصال، وتأسيس مراكز توثيق، تسهيل البرامج المهنية 
  .والتقنية التعليمية  وتشجيع مشاركة المرأة تكنولوجيا المعلومات والٕاتصال

  
ضمن برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي والخاصة بالتعليم نعيدها مرة أخرى التوصيات التي وردت 

  :للتذكير بها ولما تحمل من أهية
  

Ψ  تحسين وإصلاح مؤسسات التعليم ومناهجه في كافة مراحله وربط استراتيجيات الدراسات الجامعية العليا
 .بخطط التنمية الشاملة في العالم الٕاسلامي

Ψ  ٔ ولوية لدراسة العلوم والتقنية وتسهيل التفاعل العلمي وتبادل المعارف فيما بين المؤسسات إيلاء الا
 .الأكاديمية للدول الأعضاء

Ψ حث الدول الأعضاء على السعي إلى تعليم متميز بالجودة يعزز الابداع والابتكار والبحث والتطوير .  
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Ψ ستفادة من لإ ستراتيجية شاملة لإ لامي ووضع إستيعاب المسلمين ذوي المؤهلات العالية داخل العالم الٕاس
 .كفاءاتهم، والحد من ظاهرة هجرة العقول

Ψ  دعوة الدول الٕاسلامية إلى تشجيع برامج البحث والتطوير أخذا في الاعتبار أن النسبة العالمية في هذا
تقل  ألاعلى من إجمالي الناتج المحلي، ودعوة الدول الأعضاء % ٢النشاط في الدول المتقدمة هي 

 .مساهمتها في هذا النشاط عن نصف هذه النسبة
Ψ  دراسة جدوى لتشكيل جائزة منظمة المؤتمر الٕاسلامي للٕانجازات العلمية المتميزة من قبل العلماء عقد

 .المسلمين
Ψ تشجيع مؤسسات البحث القومية العامة والخاصة للٕاستثمار في بناء المقدرة التكنولوجية. 
Ψ أثرها وفعاليتها قويةتبما يؤدي إلى مية إلى منظمة المؤتمر الٕاسلامي تقييم أداء الجامعات المنت. 

  
فالعديد من البلدان . وجوب ملازمة الٕاستثمار في التعليم إلى النمو الٕاقتصادي السريعفي  تتمثلوكلمة أخيرة 

لم تأتي هذه الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي أفردت مصادر مقدرة لتوسيع وتطوير نظمها التعليمية ولكن 
. الٕاستثمارات في التعليم بالفوائد القصوى على الأفراد والمجتمعات بسبب إنعدام النمو الٕاقتصادي المصاحب

بدون زيادة فرص العمل الجديدة الموازية في أكثر القطاعات ديناميكية في الٕاقتصاد قد في مجال التعليم  طويرالت
التطوير في مستوى لذا، من الواجب أن يكون الرابط بين . عمليعني قوى عاملة متعلمة لا تزال عاطلة عن ال

  .قوياونوعية التعليم والنمو الٕاقتصادي رابطا 
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  يرة الموجــــــــــزة للبلدانـالس. ٧
  

لتقديم فهما عاما حول العليم بكل بلد من البلدان الأعضاء لية للبلدان السيرة الموجزة التاقام مركز أنقرة بٕاعداد 
وتحتوي هذه السير الموجزة حول مقاييس البلدان الخاصة بالتقدم إلى وإكمال . بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي

ومعرفة المراحل التعليمية والٕانفاق على التعليم ومؤشر إقتصاد المعرفة إلى جانب معدلات الٕالتحاق بالمدارس 
  .القراءة والكتابة، جنبا إلى جنب مع بعض المؤشرات الفرعية المختارة لمؤشر إقتصاد المعرفة

  
أخر البيانات المتاحة من البنك الدولي ويهدف بها تقديم معلومات عامة ترتكز السيرة الموجزة للبلدان على 

  .وخلفية تنويرية فقط
  
  بنية السيرة الموجزة. ١-٧
  

تقدم السيرة الموجزة جدولين، يلخص الأول . زة بيانات مضمنة في جداول ورسومات بيانيةتعرض السير الموج
منهما مقاييس التقدم والٕاكمال، والٕانفاق على التعليم؛ في الوقت الذي يعرض الجدول الثاني مؤشر إقتصاد 

د من السبعة وخمسين بلد ومما يجدر ملاحظته هو أنَّ السير الموجزة لسبعة عشر بل. المعرفة لدى البلد وركائزه
  .لا تتضمن جدول مؤشر إقتصاد المعرفة، وذلك نتيجة عدم توفر البيانات

  
ومن ثم تتم مقارنة بيانات . خاصة بمقاييس التقدم والٕاكمال والٕانفاق على التعليميعرض الجدول الأول بيانات 

وتم تضمين كافة البلدان . ينتمي إليهاالبلد موضع الٕاهتمام بمتوسطات المنطقة الجغرافية ومجموعة الدخل التي 
 ٢٠٠٠حسبت المتوسطات من البيانات السنوية بين . المنتمية إلى المجموعة الفرعية عند حساب المتوسطات

) ٪(معدل إكمال المرحلة الٕابتدائية ) ١(ويبين الجزء الخاص بمقاييس التقدم والٕاكمال بالجدول . م٢٠٠٥و
يقدم الجزء الخاص بالٕانفاق على . لكل من الٕاناث والذكور والمرتكز العام) ٪(والتقدم إلى المرحلة الثانوية 

والنفقات ) ٪(الصرف العام أو الحكومي على التعليم، ومعدل الطلاب مقابل كل أستاذ ) ١(في الجدول التعليم 
ة البلدان، إلا أنَّه رغم توفر معظم البيانات الخاصة بغالبي). كنسبة من الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد(لكل طالب 

  [..].الناقصة بنقطتين /تمت الٕاشارة إلى البيانات المفقودة
  

يعرض في حال توفر البيانات مؤشر إقتصاد المعرفة وبيانات ركائزه الخاصة بالبلد موضع التقييم  )٢(الجدول 
أيضا في هذا وكما عرض . ويقارن هذه البيانات بمتوسطات المنطقة الجغرافية ومجموعة الدخل التي ينتمي إليها

  . م٢٠٠٧وحتى  ١٩٩٥الجدول تقدم ترتيب مؤشر إقتصاد المعرفة من عام 
  

تبين الرسومات البيانية الثلاثة . تعرض السير الموجزة للبلدان رسومات بيانية أسفل الجداول المشار إليها أعلاه
ة الكبار للقراءة والكتابة لمواطني البلد متوسطات معدلات الٕالتحاق بالمرحلتين الٕابتدائية والثانوية ومعدل معرف

وهنا تمت مقارنة . سنة أو أكثر خلال الفترة الممتدة من التسعينات وحتى الألفينات ١٥الذين تبلغ أعمارهم 
  .متوسطات البلد موضع الٕاهتمام في الرسومات البيانية الثلاثة بمتوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
وهذه  .ثلاثة رسومات بيانية من معين سداسي يحتوى على ستة مؤشرات )٢(القسم الذي يلي الجدول  يعرضو

ليبين  ١٠المؤشرات الستة الخاصة بالبلد موضع الٕاهتمام تتم برهنتها وإثباتها في مقابل مقياس مدرج من صفر إلى 
ل التي ينتمي إليها البلد ، الٕاقليمية ومجموعة الدخ)بلد ١٣٧(أداء البلد مقارنة بـكل البلدان السبعة وثلاثين والمائة 
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٪ لكل البلدان، أعطيت المجموعة الٕاقليمية ١٠وفي المعينات الخاصة، كل ترتيب أو مرتبة بنسبة . على التوالي
يجب أْن يكون البلد من  ١٠ومجموعة الدخل قيمة متساوية؛ وفي هذه الحالة وللحصول على القيمة المساوية لـ 

وهنا تم توضيح المكانة النسبية للبلد بخط . الأداء بالمجموعة التي ينتمي إليها بين العشرة بلدان الأولى من ناحية
بعدد "نلحظ أنَّ المؤشر الخاص ) ١(فعلى سبيل المثال، بالنسبة للبلد المين في الشكل . أحمر في المعينات

ية ومجموعة يبين أنَّ موقع هذا البلد أدنى من متوسط مجموعته الٕاقليم "شخص ١٠٠٠أجهزة الحاسوب لكل 
  .، في حين أنه حقق متوسط القيمة عند تقييم جميع البلدان)٥القيم أدني من (الدخل التي ينتمي إليها 

  
  مقارنة مؤشر البلد مقابل المتوسط العالمي، الٕاقليمي ومجموعة الدخل: ١- ١- ٧الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
اسية غير متوفرة حول البلدان التالية، لذا يمر الخط الأحمر البيانات الواردة أدناه الخاصة بمؤشرات المعينات السد

  :على مستوى الصفر
  

Ψ جيبوتي: ٢٠٠٤، )سنة وأكثر ١٥نسبة من عمرهم ( معدل معرفة الكبار للقراءةوالكتابة 
Ψ  ،سوريا: ٢٠٠٥صافي معدلات الٕالتحاق بالتعليم الجامعي 
Ψ الجزائر، البحرين، مصر، نيجيريا، : ٢٠٠٥مالي، الٕانفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الٕاج

 السودان، سوريا، اوزبكستان
Ψ  كزاخستان، سيراليون، طاجكستان، اوزبكستان: ٢٠٠٥ ،شخص ١٠٠٠عدد أجهزة الحاسوب لكل. 

عالي متوسط دخلالوسطى وآسيا أوربا

البلدان جميع

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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 شرق ٓاسيا ٢-٧ 
 

 

 

 

 

 

 

  مؤشرات التعليم لدى منطقة شرق آسيا: ١-٧الجدول 

  
صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة

 الٕابتدائية

صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة
 الثانوية

 معدل معرفة الكبار للقراءة والكتابة التقدم إلى المرحلة الثانوية إكمال المرحلة الٕابتدائية
النفقات التعليمية كنسبة من الناتج

 )٪(المحلي الٕاجمالي 

النفقات التعليمية كنسبة من 
 )٪(النفقات الحكومية 

 الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات  

 ٩,١٤ ٩,٣٢ ٥,١٥ ٤,٤٤ ٩٢,٦٧ ٨٧,٨ ٩٠,٨٥ ,, ١١٦,٤٩ ١٠٤,٦٨ ٨٨,٧ ٩٢,٠٣٩٣,٥٩٧٠,٩٧ بروناي

 ٩,٤١ ,, ١,١٤ ٠,٩٩ ٩٠,٣٨ ٨١,٥٢ ٨٠,٣٦ ,, ٩٨,٢١ ٩٣,٩٩ ٥٤,٠٢ ٩٦,٣٤٩٣,٩٣٨,٥٣ إندونيسيا

 ٢٤,٠٣ ٢١,٥٩ ٧,٢٨ ٥,٤١ ٨٨,٦٩ ٨٢,٩٢ ,, ٩٩,٠٤ ٩٢,٨٣ ٩٢,٢١ ٦٧,٦١ ٩٧,٧٢٩٦,٨٦٥,٥١ ماليزيا

 ١٥,١٩ ١٥,٣٥ ٢,٨٧ ٢,٢٥ ٩٠,٧٧ ٨٠,١١ ,, ,, ٩٩,٧١ ١٠٠,٨٥ ٦٢,٣٨ ,, ٩٤,١٣ ٩٦,٤٨ شرق آسيا

 ١٤,١٩ ١٥,٤٦ ٤,٥٣ ٣,٦١ ٩٠,٥٨ ٨٤,٠٨ ٨٥,٦ ٩٩,٠٤ ١٠٢,٥١ ٩٦,٩٦ ٧٠,١١ ٥٨,٣٤ ٩٤,٧٦ ٩٥,٣٦ منظمة المؤتمر-شرق آسيا

 م١٩٩٩-١٩٩٠٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية في الفترة من 
  م٢٠٠٥-٢٠٠٠٭٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية بين 
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1-2-7
 آسيا شرق متوسطبروناي متوسط

والباسيفيكي
العالي الدخل متوسط

115.97100.2897.97
116.93100.4698.54
116.4999.7198.26

93.57....
88.48....
90.85....

5.152.875.25
9.1415.1912.67

12.2521.1016.50

..8.5018.51

..7.0524.12

..32.1929.96

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

بروناي

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

91 9474 7993 9366 7492 9470 75
0

20
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60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بزوناي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بزوناي: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور بزوناي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

82 9074 7592 9559 5988 9365 67
0
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التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

بزوناي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بزوناي: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بزوناي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

75 9144 5067 8741 4871 8942 49
0
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التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بزوناي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بزوناي: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بزوناي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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2-2-7
 آسيا شرق متوسطاندونيسيا متوسط

والباسيفيكي
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

98.62100.2896.46
97.80100.4697.29
98.2199.7196.71

80.88....
79.85....
80.36....

1.142.874.40
9.4115.1916.22

21.0721.1021.31

3.138.5011.00
6.077.0516.74

17.1332.19..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

اندونيسيا

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

94 9374 7998 9566 7496 9470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اندونيسيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اندونيسيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور اندونيسيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

75 8774 7588 9459 5982 9065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

اندونيسيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اندونيسيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اندونيسيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

36 5344 5041 5541 4839 5442 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اندونيسيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اندونيسيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اندونيسيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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2-2-7
(KEI عهى إستُادا)137 يٍ 91: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستُادا) 137 يٍ 92: 1995 في انترتيب

3.295.403.87األداء

3.205.433.54انًؤسسي وانُظاو اإلقتصادية انًحفزات
3.385.183.81اإلبتكار
3.695.484.33انتعهيى

2.875.523.81واإلتصال انًعهويات تكُونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)اندونيسيا 

يُخفض يتوسط دخم وانباسيفيكي آسيا شرقاَذوَيسيا

يُخفض يتوسط دخموانباسيفيكي آسيا شرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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3-2-7
 آسيا شرق متوسطماليزيا متوسط

والباسيفيكي
 المتوسط الدخل متوسط

العالي

92.77100.2898.39
92.88100.4698.69
92.8399.7198.54

......

......

....90.86

7.282.874.17
24.0315.1913.97

18.6321.1021.50

16.628.5013.66
25.137.0517.53
92.8732.1928.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

ماليزيا

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

97 9774 7999 9766 7498 9770 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ماليزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ماليزيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور ماليزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

77 8574 7589 9259 5983 8965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

ماليزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ماليزيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ماليزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

68 7144 5063 6441 4866 6842 49
0
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60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ماليزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ماليزيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ماليزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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3-2-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 40: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 53: 1995 في انترتيب

6.235.406.14األداء

6.505.436.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
6.745.186.05اإلبتكار
4.455.486.10انتعهيى

7.235.526.33واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)ماليزيا 

عاني يتوسط دخم وانباسيفيكي آسيا شرقيانيزيا

عاني يتوسط دخموانباسيفيكي آسيا شرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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 جنوب آسيا ٣-٧
 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات التعليم لدى منطقة جنوب آسيا: ٢-٧الجدول 

  

صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة 
 الٕابتدائية

الٕالتحاق بالمرحلةصافي معدل
 معدل معرفة الكبار للقراءة والكتابة الثانويةالتقدم إلى المرحلة إكمال المرحلة الٕابتدائية الثانوية

النفقات التعليمية كنسبة من الناتج 
 )٪(المحلي الٕاجمالي 

النفقات التعليمية كنسبة من النفقات 
 )٪(الحكومية 

 الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات *التسعينات  

 ,, ,, ,, ,, ٢٨,٠٠ ,, ,, ,, ٣٧,٧٣ ٢٥,٣٥ ,, ,, ,, ,, أفغانستان

 ١٥,١٧ ١٢,٨٣ ٢,٣٧ ١,٩٥ ٤٧,٤٩ ٣٥,٣٢ ٨٩,٥٣ ٨١,٩٠ ٧٢,٠٤ ٦٣,٥٢ ٤٣,٤٠ ٤٠,٦٩ ٨٦,٠٥ ٨٣,١٠ بغلاديش

 ١٥,٠٠ ١٣,٦٢ ٧,٨٦ ٥,٣٩ ٩٦,٣٣ ٩٦,١٧ ٧٣,٤٦ ,, ١٤١,١٦ ,, ٥٤,٨٧ ٣١,٥٤ ٩٧,٧٤ ٩٧,٦٥ المالديف

 ٩,٨٤ ٧,٩٢ ٢,١٣ ٢,٤٢ ٤٦,٤٤ ٤٢,٨٥ ٧١,٤٥ ,, ٦١,٦٤ ,, ٢٨,١٠ ,, ٦٢,٦٠ ٣٣,٢٦ باكستان

 ١٤,٠٣ ١٠,٦١ ٢,٦٠ ٢,٨٠ ٥٨,٤٢ ٤٦,٨١ ٨٥,٨٢ ٨٧,٤٦ ٧٣,٥٨ ٦٤,٩٥ ,, ,, ٧٩,٥٠ ,, جنوب آسيا

 ١١,٤٦١٣,٣٤ ٤,١٢ ٧٨,١٤٨١,٩٠٧٨,١٥٥٨,١١٥٤,٥٦٣,٢٥ ٧١,٣٤٨٢,١٣٣٦,١١٤٢,١٣٤٤,٤٣منظمة المؤتمر- جنوب آسيا

 م١٩٩٩-١٩٩٠٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية في الفترة من 
  م٢٠٠٥-٢٠٠٠٭٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية بين 
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1-3-7
المنخفض الدخل متوسطآسيا جنوب متوسطأفغانستان متوسط

20.7968.5763.28
53.5378.2073.41
37.7373.5868.49

..85.2879.30

..86.1380.71

..85.8280.12

..2.603.13

..14.03..

69.0441.4941.15

..10.69..

..12.36..

..79.58..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

ا فغانستان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

0 074 790 066 740 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

أفغانستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث أفغانستان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور أفغانستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1374 750 4359 590 2865 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

أفغانستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث أفغانستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور أفغانستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

أفغانستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث أفغانستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور أفغانستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
متوفرة
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2-3-7
المنخفض الذخل متوسطآسيا جنوب متوسطبنغالديش متوسط

74.3868.5763.28
69.8178.2073.41
72.0473.5868.49

93.9585.2879.30
85.1486.1380.71
89.5385.8280.12

2.372.603.13
15.1714.03..

54.4741.4941.15

7.7310.69..
12.9412.36..
40.6379.58..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقذم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

بنغلاديش

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

83 8774 7983 8566 7483 8670 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بنغالديش: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بنغالديش: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور بنغالديش: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

26 4174 7544 5459 5935 4765 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

بنغالديش: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بنغالديش: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بنغالديش: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

40 4544 5041 4241 4841 4342 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بنغالديش: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بنغالديش: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بنغالديش: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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2-3-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 130: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 133: 1995 في انترتية

1.142.241.85األداء

0.792.552.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
1.272.631.64اإلتتكار
1.482.171.90انتعهيى

1.011.601.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)بنغلاديش 

ينخفض دخم آسيا جنوبتنغالديش

ينخفض دخمآسيا جنوب

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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3-3-7
 المتوسط الدخل متوسطآسيا جنوب متوسطالمالديف متوسط

المنخفض

141.6668.5796.46
140.6978.2097.29
141.1673.5896.71

78.0885.28..
69.1886.13..
73.4685.82..

7.862.604.40
15.0014.0316.22

20.3741.4921.31

22.3810.6911.00
34.3612.3616.74

..79.58..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

المالديف

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

98 9874 7997 9866 7498 9870 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

المالديف: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث المالديف: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور المالديف: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

96 9674 7596 9659 5996 9665 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

المالديف: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث المالديف: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور المالديف: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

33 5844 5030 5241 4832 5542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

المالديف: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث المالديف: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور المالديف: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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4-3-7

المنخفض الدخل متوسطآسيا جنوب متوسطباكستان متوسط

51.9668.5763.28
70.8178.2073.41
61.6473.5868.49

73.6285.2879.30
70.0286.1380.71
71.4585.8280.12

2.132.603.13
9.8414.03..

36.0641.4941.15

..10.69..

..12.36..

..79.58..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

باكستان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

0 5374 790 7266 7433 6370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

باكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث باكستان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور باكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

28 3274 7555 6159 5943 4665 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

باكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث باكستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور باكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 2444 500 3241 480 2842 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

باكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث باكستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور باكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة
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4-3-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 114: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 110: 1995 في انترتية

1.892.241.85األداء

1.752.552.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.762.631.64اإلتتكار
1.092.171.90انتعهيى

1.941.601.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)باكستان 

ينخفض دخم آسيا جنوبتاكستاٌ

ينخفض دخمآسيا جنوب

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٤-٧
 
  
  

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيامنطقة  مؤشرات: ٣-٧الجدول 

  

صافي معدل الٕالتحاق
 الٕابتدائيةبالمرحلة 

الٕالتحاق بالمرحلة صافي معدل 
 التقدم إلى المرحلة الثانوية إكمال المرحلة الٕابتدائية الثانوية

معدل معرفة الكبار للقراءة 
 والكتابة

النفقات التعليمية كنسبة من 
 )٪(الناتج المحلي الٕاجمالي 

النفقات التعليمية كنسبة من 
 )٪(النفقات الحكومية 

 الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات الألفينات التسعينات  

 ,,٢٢,٠٥,, ٦٩,٨٧٥,١٠,,٨٩,٧٧٩٥,١١٥٣,٣٦٦٥,٠٢٨١,٨٠٩٠,٢٧٧١,٨٦٧٨,٤١ الجزائر

 ,,١٢,٨٠,, ٩٧,٤٨٩٧,٣٤٨٤,٨١٩٠,٠٢٩٤,١٤١٠٢,٥٣٩٨,٥٢٩٧,٣٠٨٤,٠١٨٦,٥٥٣,٩٤ البحرين

 ٨,٦٨١١,١٠٢٢,٦١ ٤,٨٦,,,,١٧,٣٢٢٧,٨١٣١,٣٤٤٢,٣٠٥٩,٨٣,,٢٨,٠١٣١,٦٦ جيبوتي
 ,, ,,,, ٨٠,٨٨١٠٠,٠٨٩٥,٤٦٨٣,٦٨٨٣,٥٣٥٥,٥٩٧١,٤١٣,٨٩,,٨٩,٩٨٩٤,٢٤ مصر

 ٤,٧٥٢٠,٥٢١٩,٦٢ ٩٢,٣٠٦٩,٣٠٧٩,٧٢٤,٣٨,,٧٧,٨٧٩٤,٤٢٩٣,٤٥,,٨٧,٢٠٨٧,٤٩ إيران
 ,, ,,,, ,,٧٤,٠٥,,٨٩,٢٥٨٤,٩٢٢٩,٥٤٣٥,٤٦٥٦,٥٥٦٦,٧٢٧٢,٥٩٦٩,٧٧ العراق

 ,,١٩,٨٣,, ٩٠,٥١٦,٤٥,,٩٢,٥١٩٢,٦٩٨٠,١٥٨١,٦٢٩٥,٩٤٩٦,٩٥٩٧,١٥٩٧,٠٦ الاردن

 ٥,٦٢٣,٣٧١٣,٤٩ ٦٧,٧٦٨٣,٩٧٨٨,٥٥٨١,٠٥٩٩,١٢٩١,٠٢٩٦,٧٣٩٧,٤٠٧٨,٤٠٩٣,٢٧٤,٨٣ الكويت
 ٢,٥٩١٠,٤٠١١,٢٥ ٢,٠٣,,,,٧٣,٠٢٩٤,٨٧٨٦,٣٣٨٥,٤١٨٧,٠٧,,٧٦,٣٩٨٤,٦٨ لبنان
 ,, ,,,, ٧٤,٦٧٨٤,١٦٢,٦٧,,,,,, ,,,,,,,,٩٣,١٧ ليبيا

 ٦,٤٤٢٦,٠١٢٥,٩٨ ٣٢,٦٧٤٨,٢٥٦٩,٠٢٨٠,٧٤٧٩,٥١٤١,٥٩٥٢,٣١٥,٦٨,,٦٣,٢٣٨٤,٤٢ المغرب
 ٣,٩٦١٨,٥٧٢٣,٢٩ ٨١,٣٦٣,٧١,,٧٤,٩٣٧٩,١٤٦٤,٦٣٧٣,٠٩٧٥,٤٩٨٨,٦٩٩٤,٥٨٩٨,٣١ عمان
 ,, ,,,, ,,٩٦,٧٥٨٧,٨٧٧٧,٠٥٨٤,٥٤١٠١,١٢٩٩,٦٤٩٦,٥٣٩٧,٦٦٨٦,٠٦٩٢,٣٩ فلسطين

 ,, ,,١,٥٩ ٩٤,٧١٨٣,٢٦٨٨,٩٦٣,٥٢,,٩٠,٧٥٩٣,٢٣٧١,٧٣٨١,٢٨٦٨,٢١٩٢,٣٧ قطر

 ٧,٠٦٢١,٩٠٢٦,٠٨ ٩٥,٠٣٧٠,٨٢٨١,١٠٧,٠٩,,٧٢,٨٢٩٢,٧٣٣٥,٠٦٦٦,٣٠٦٠,٤٧٩٢,٩١ السعودية
 ,,١٤,٢٠,, ٨١,٨٧٣,٨٦,,٩١,٥٤٩٤,٠١٣٩,٣٨٥٠,٠١٩٣,٥٨١٠٠,٢٣٦٨,٥٣٨٧,٣٠ سوريا

 ٧,٠٤١٤,٢٦١٨,٧٩ ٧٤,٣٠٦,٤٧,,٦٦,٩٧٨١,٧٨٩٢,٣٩٦٨,٠٥٨٥,٣٥,,٩٣,١٧٩٦,٠٤ تونس
 ١,٧٧١٤,٩٨٢٤,٣٢ ٨٩,١٢٨٢,٤٧٦٤,٢٨٧٢,٤٦٩٠,٦٠٨٧,٤٠٩٦,٠٠٩٧,٧٦٧٩,٤٧٨٨,٦٧١,٩٧الأمارات العربية

 ٣٢,٧٨ ,,٩,٧٥ ,,٥٢,٨٤٦٨,٨٧٣١,٥٧٣٥,٤٥٥٣,٩٢٥٨,٦٧٨٤,١٦٨٥,٨٨٣٧,٠٩٥٤,٠٧ اليمن
 ,,١٩,٠٦,, ٦٢,٤٩٧٩,٩٩٨٥,٩٨٧٨,٥٩٨٥,٢٣٥٨,٢١٧٢,٩٦٤,٥٧,,٨٣,١٣٨٧,٨٣شرق أوسط وشمال إفريقيا

 ٥,٣٩١٦,١٥٢١,٨٢ ٨٠,٨٨٨٥,٠٥٦٠,٠١٦٤,٧٢٧٨,٧٩٨٥,٣٠٨٢,٤٥٨٨,٠١٦٩,١١٧٩,٠٩٤,٤٠منظمة المؤتمر - المنطقة 

 م١٩٩٩-١٩٩٠في الفترة من ٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية 
  م٢٠٠٥-٢٠٠٠٭٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية بين 
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1-4-7

الجزائر متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

90.0182.3296.46
90.5189.4897.29
90.2785.9896.71

82.0686.52..
75.2284.07..
78.4185.23..

....4.40

....16.22

26.8323.8021.31

10.4614.3711.00
17.1217.3116.74

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

الجزائر

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

86 9474 7994 9666 7490 9570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الجزائز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الجزائز: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور الجزائز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 6074 750 8059 590 7065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

الجزائز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الجزائز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور الجزائز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

47 6744 5059 6441 4853 6542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الجزائز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الجزائز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور الجزائز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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1-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 99: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 107: 1995 في انترتيب

3.074.413.87األداء

2.144.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
3.374.233.81اإلبتكار
3.724.084.33انتعهيى

3.084.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجد بيانات لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)الجزائر 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانجزائر

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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2-4-7
 األوسط الشرق متوسطالبحرين متوسط

إفريقيا وشمال
العالي الدخل متوسط

104.0282.3297.97
101.1489.4898.54
102.5385.9898.26

99.3586.52..
95.3984.07..
97.3085.23..

....5.25

....12.67

17.4823.8016.50

15.8214.3718.51
17.7017.3124.12

....29.96

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

البحرين

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

98 9874 7997 9666 7497 9770 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

البحزين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث البحزين: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور البحزين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

77 8474 7589 8959 5984 8765 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

البحزين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث البحزين: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور البحزين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

87 9444 5082 8741 4885 9042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

البحزين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث البحزين: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور البحزين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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2-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 52: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 34: 1995 في انترتيب

5.584.418.07األداء

6.594.348.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.844.238.19اإلبتكار
5.774.087.63انتعهيى

7.104.998.40واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجد بيانات لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)البحرين 

عاني دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانبحريٍ

عاني دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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3-4-7

جيبوتي متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

26.5682.3296.46
36.0489.4897.29
31.3485.9896.71

57.2186.52..
61.6884.07..
59.8385.23..

8.68..4.40
22.61..16.22

34.1523.8021.31

22.1514.3711.00
..17.3116.74
......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

جيبوتي

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

23 2874 7932 3566 7428 3270 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

جيبوتي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث جيبوتي: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور جيبوتي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

0 1444 500 2141 480 1742 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

جيبوتي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث جيبوتي: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور جيبوتي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير متوفرة بيانات
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3-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 135: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 113: 1995 في انترتيب

0.794.413.87األداء

0.984.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
0.004.233.81اإلبتكار
0.524.084.33انتعهيى

1.654.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2004، ( سنة فما فوق15نسبة َمن عمرهم )ال توجد بيانات لمعدل تعليم الكبار

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)جيبوتي 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقجيبوتي

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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4-4-7

مــصر متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

92.7682.3296.46
98.0589.4897.29
95.4685.9896.71

87.1886.52..
80.3684.07..
83.5385.23..

....4.40

....16.22

22.9023.8021.31

..14.3711.00

..17.3116.74

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

مــصر

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

84 9274 7995 9666 7490 9470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

مصز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث مصز: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور مصز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

44 5974 7567 8359 5956 7165 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

مصز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث مصز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور مصز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 7844 500 8341 480 8142 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

مصز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث مصز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور مصز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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4-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 83: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 81: 1995 في انترتيب

3.934.413.87األداء

3.274.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
4.724.233.81اإلبتكار
4.314.084.33انتعهيى

3.424.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجد بيانات لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)مــصر 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقيــصر

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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5-4-7

إيران متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

94.2282.3296.46
92.7189.4897.29
93.4585.9896.71

90.8986.52..
93.7584.07..
92.3085.23..

4.75..4.40
19.62..16.22

22.5923.8021.31

10.7714.3711.00
11.0317.3116.74
30.40....

32
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39
40
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42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

ا يران

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

85 8674 7990 8766 7487 8770 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

إيزان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث إيزان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور إيزان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

61 7474 7577 8659 5969 8065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

إيزان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث إيزان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور إيزان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 7644 500 8041 480 7842 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

إيزان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث إيزان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور إيزان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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5-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 98: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 102: 1995 في انترتيب

3.094.413.87األداء

1.254.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.584.233.81اإلبتكار
3.814.084.33انتعهيى

4.704.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(موإصل)إ يرإن 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقإيراٌ

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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6-4-7

العراق متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

57.5782.3296.46
75.5189.4897.29
66.7285.9896.71

65.8586.52..
72.5584.07..
69.7785.23..

....4.40

....16.22

20.1323.8021.31

..14.3711.00

..17.3116.74

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

العراق

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

83 7874 7996 9166 7489 8570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

العزاق: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث العزاق: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور العزاق: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 6474 750 8459 590 7465 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

العزاق: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث العزاق: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور العزاق: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

23 2944 5036 4141 4830 3542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

العزاق: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث العزاق: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور العزاق: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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7-4-7

األردن متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الذخل متوسط

المنخفض

96.9382.3296.46
96.9689.4897.29
96.9585.9896.71

97.3986.52..
96.7584.07..
97.0685.23..

....4.40

....16.22

20.0823.8021.31

14.9014.3711.00
17.7917.3116.74

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

الإ ردن

واإلتمام التقذم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

93 9374 7992 9266 7493 9370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

األردن: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث األردن: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور األردن: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 8674 750 9559 590 9165 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

األردن: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث األردن: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور األردن: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

83 8344 5078 8141 4880 8242 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

األردن: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث األردن: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور األردن: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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7-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 62: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 67: 1995 في انترتيب

5.194.413.87األداء

5.314.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
5.674.233.81اإلبتكار
5.314.084.33انتعهيى

4.474.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)الأ ردن 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقاألردٌ

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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8-4-7
 األوسط انشرق متوسطانكويت متوسط

إفريقيا وشمال
انعاني اندخم متوسط

91.1882.3297.97
90.8789.4898.54
91.0285.9898.26

98.3686.52..
96.5284.07..
97.4085.23..

5.62..5.25
13.49..12.67

12.7423.8016.50

15.5414.3718.51
18.3917.3124.12

116.75..29.96

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام انتقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

الكويت

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

67 8474 7968 8466 7468 8470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الكويت: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الكويت: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور الكويت: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

74 9174 7581 9459 5978 9365 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

الكويت: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الكويت: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور الكويت: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

89 8244 5088 8041 4889 8142 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الكويت: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الكويت: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور الكويت: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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8-4-7
(KEI عهى إسحنادا)137 يٍ 46: 2007 في انحرجيب

(KEI عهى إسحنادا) 137 يٍ 51: 1995 في انحرجيب

6.014.418.07األداء

6.554.348.06انًؤسسي واننظاو اإلقحصادية انًحفزات
4.834.238.19اإلبحكار
5.444.087.63انحعهيى

7.244.998.40واإلجصال انًعهويات جكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقحصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقحصاد يؤشر

انًعرفة إقحصاد يؤشر دعائى

(مواصل)الكويت 

عاني دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانكويث

عاني دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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9-4-7

لبنان متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

العالي

88.0382.3298.39
84.7089.4898.69
86.3385.9898.54

90.2186.52..
84.0284.07..
87.0785.2390.86

2.59..4.17
11.25..13.97

15.2923.8021.50

8.3214.3713.66
8.7817.3117.53

16.95..28.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

لبنان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

75 8474 7978 8566 7476 8570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

لبنان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث لبنان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور لبنان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

0 7644 500 7041 480 7342 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

لبنان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث لبنان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور لبنان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير متوفرة بيانات
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9-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 66: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 54: 1995 في انترتيب

5.034.416.14األداء

4.364.346.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
4.404.236.05اإلبتكار
5.744.086.10انتعهيى

5.644.996.33واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)لبنان 

عاني يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقنبناٌ

عاني يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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10-4-7

ليبيا متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

العالي

..82.3298.39

..89.4898.69

..85.9898.54

..86.52..

..84.07..

..85.2390.86

....4.17

....13.97

..23.8021.50

..14.3713.66

..17.3117.53

....28.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

ليبيا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

91 074 7995 066 7493 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ليبيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ليبيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور ليبيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

61 7574 7587 9359 5975 8465 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ليبيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ليبيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ليبيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
غير متوفرة بياناتمتوفرة

61 7574 7587 9359 5975 8465 67
0
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80
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التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

ليبيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ليبيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ليبيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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11-4-7

المغرب متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

64.3082.3296.46
73.5989.4897.29
69.0285.9896.71

80.1386.52..
79.0484.07..
79.5185.23..

6.44..4.40
25.98..16.22

27.8623.8021.31

19.4614.3711.00
46.0117.3116.74
96.21....
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37
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39
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42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

المغرب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

55 8174 7971 8866 7463 8470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

المغزب: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث المغزب: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور المغزب: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

29 4074 7555 6659 5942 5265 67
0
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60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

المغزب: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث المغزب: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور المغزب: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 3044 500 3641 480 3342 49
0
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100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

المغزب: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث المغزب: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور المغزب: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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11-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 90: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 94: 1995 في انترتية

3.304.413.87األداء

3.224.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
3.884.233.81اإلتتكار
2.024.084.33انتعهيى

4.084.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)المغرب 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانًغرب

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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12-4-7

عمان متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

العالي

87.9082.3298.39
89.4489.4898.69
88.6985.9898.54

98.5986.52..
98.0784.07..
98.3185.2390.86

3.96..4.17
23.29..13.97

19.8523.8021.50

14.7714.3713.66
16.4417.3117.53
22.35..28.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

عمان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

74 8074 7976 7966 7475 7970 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

عمان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث عمان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور عمان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 7474 750 8759 590 8165 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

عمان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث عمان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور عمان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

66 7444 5064 7341 4865 7342 49
0
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40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

عمان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث عمان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور عمان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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12-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 63: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 72: 1995 في انترتيب

5.124.416.14األداء

6.944.346.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
4.914.236.05اإلبتكار
3.844.086.10انتعهيى

4.794.996.33واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)عمان 

عاني يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقعًاٌ

عاني يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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13-4-7
 األوسط الشرق متوسطفلسطين متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

100.0582.3296.46
99.2689.4897.29
99.6485.9896.71

97.8086.52..
97.5284.07..
97.6685.23..

....4.40

....16.22

31.7423.8021.31

..14.3711.00

..17.3116.74

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

فلسطين

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

97 8874 7997 8866 7497 8870 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

فلسطين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث فلسطين: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور فلسطين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

80 8874 7592 9759 5986 9265 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

فلسطين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث فلسطين: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور فلسطين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

79 8744 5076 8241 4877 8542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

فلسطين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث فلسطين: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور فلسطين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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14-4-7
 األوسط الشرق متوسطقــــطر متوسط

إفريقيا وشمال
العالي الدخل متوسط

91.7682.3297.97
92.9689.4898.54
92.3785.9898.26

98.7586.52..
91.0084.07..
94.7185.23..

1.59..5.25
....12.67

11.5723.8016.50

..14.3718.51

..17.3124.12

....29.96

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

قــــطر

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

90 9374 7991 9466 7491 9370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

قــطز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث قــطز: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور قــطز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

81 8974 7584 8959 5983 8965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

قــطز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث قــطز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور قــطز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

75 8344 5069 8041 4872 8142 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

قــطز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث قــطز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور قــطز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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14-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 42: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 50: 1995 في انترتيب

6.174.418.07األداء

6.574.348.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
5.634.238.19اإلبتكار
5.534.087.63انتعهيى

6.964.998.40واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)قــــطر 

عاني دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرققــــطر

عاني دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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15-4-7
 األوسط الشرق متوسطالسعودية متوسط

إفريقيا وشمال
العالي الدخل متوسط

91.4982.3297.97
94.3389.4898.54
92.9185.9898.26

97.1286.52..
93.0184.07..
95.0385.23..

7.06..5.25
26.08..12.67

..23.8016.50

..14.3718.51

..17.3124.12

....29.96

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

السعودية

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

68 9274 7978 9366 7473 9370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

السعودية: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السعودية: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور السعودية: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

57 7474 7580 8759 5971 8165 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

السعودية: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السعودية: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور السعودية: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

33 6744 5037 6541 4835 6642 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

السعودية: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السعودية: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور السعودية: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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15-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 69: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 68: 1995 في انترتيب

4.764.418.07األداء

5.074.348.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
3.754.238.19اإلبتكار
4.434.087.63انتعهيى

5.794.998.40واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)السعودية 

عاني دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانسعودية

عاني دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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16-4-7

سوريا متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

97.7282.3296.46
102.6489.4897.29
100.2385.9896.71

87.6686.52..
86.9884.07..
87.3085.23..

....4.40

....16.22

24.7423.8021.31

13.2514.3711.00
24.5817.3116.74

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

سوريا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

88 9174 7995 9766 7492 9470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

سوريا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سوريا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور سوريا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 7474 750 8959 590 8265 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

سوريا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سوريا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور سوريا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

35 4844 5043 5241 4839 5042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

سوريا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سوريا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور سوريا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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16-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 104: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 108: 1995 في انترتيب

2.824.413.87األداء

1.794.343.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
3.114.233.81اإلبتكار
2.974.084.33انتعهيى

3.404.993.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجد بيانات لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

2005ال توجد بيانات إلجمالي معدل اإللتحاق الجامعي، 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)سوريا 

ينخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقسوريا

ينخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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17-4-7

تونس متوسط
 األوسط الشرق متوسط

إفريقيا وشمال
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

92.7382.3296.46
92.0789.4897.29
92.3985.9896.71

87.3986.52..
83.4884.07..
85.3585.23..

7.04..4.40
18.79..16.22

21.6523.8021.31

18.0914.3711.00
25.2217.3116.74
68.58....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

تونس

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

91 9674 7995 9666 7493 9670 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تونس: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تونس: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور تونس: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 6944 500 6541 480 6742 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تونس: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تونس: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تونس: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

0 6574 750 8359 590 7465 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

تونس: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تونس: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تونس: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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17-4-7
(KEI عهى إستُادا)137 يٍ 71: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستُادا) 137 يٍ 76: 1995 في انترتيب

4.524.413.87األداء

4.734.343.54انًؤسسي وانُظاو اإلقتصادية انًحفزات
4.584.233.81اإلبتكار
3.944.084.33انتعهيى

4.824.993.81واإلتصال انًعهويات تكُونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)تونس 

يُخفض يتوسط دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقتوَس

يُخفض يتوسط دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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18-4-7
 األوسط الشرق متوسطالعربية اإلمارات متوسط

إفريقيا وشمال
العالي الدخل متوسط

87.0782.3297.97
87.7189.4898.54
87.4085.9898.26

98.7586.52..
96.8684.07..
97.7685.23..

1.77..5.25
24.32..12.67

15.4723.8016.50

7.6614.3718.51
10.4917.3124.12
34.06..29.96

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

مارات العربية الأ 

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

88 8274 7990 8366 7489 8270 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اإلمارات العزبية  : اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اإلمارات العزبية  : الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور اإلمارات العزبية  : المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

79 8874 7580 8959 5979 8965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

اإلمارات العزبية  : اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اإلمارات العزبية  : الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اإلمارات العزبية  : المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

68 7444 5061 7141 4864 7242 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اإلمارات العزبية  : اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اإلمارات العزبية  : الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اإلمارات العزبية  : المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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18-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 49: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 40: 1995 في انترتيب

5.784.418.07األداء

6.254.348.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
6.564.238.19اإلبتكار
3.334.087.63انتعهيى

6.974.998.40واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

مارات العربية  (مواصل)الإ 

عاني دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانعربية اإليارات

عاني دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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19-4-7
 األوسط الشرق متوسطاليمن متوسط

إفريقيا وشمال
المنخفض الدخل متوسط

41.1582.3263.28
75.4389.4873.41
58.6785.9868.49

83.8286.5279.30
86.8584.0780.71
85.8885.2380.12

9.75..3.13
32.78....

22.3723.8041.15

..14.37..

..17.31..

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

اليمن

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

34 5874 7971 8166 7453 6970 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اليمن: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اليمن: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور اليمن: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

17 3574 7557 7359 5937 5465 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

اليمن: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اليمن: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اليمن: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

18 2344 5044 4741 4832 3542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اليمن: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اليمن: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اليمن: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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19-4-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 119: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 120: 1995 في انترتيب

1.624.411.85األداء

1.264.342.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
1.784.231.64اإلبتكار
1.784.081.90انتعهيى

1.664.991.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)اليمن 

ينخفض دخم إفريقيا وشًال األوسط انشرقانيًٍ

ينخفض دخمإفريقيا وشًال األوسط انشرق

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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  إفريقيا جنوب الصحراء ٥-٧
 

 

 

  مؤشرات التعليم لدى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء: ٤-٧الجدول 

 

صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة
 الٕابتدائية

الٕالتحاق بالمرحلةصافي معدل
 الثانوية

 المرحلة الثانويةالتقدم إلى  إكمال المرحلة الٕابتدائية
معدل معرفة الكبار للقراءة

 والكتابة

النفقات التعليمية كنسبة من
 )٪(الناتج المحلي الٕاجمالي 

النفقات التعليمية كنسبة من 
 )٪(النفقات الحكومية 

 الألفينات التسعيناتالألفينات التسعيناتالألفيناتالتسعيناتالألفيناتالتسعيناتالألفينات التسعيناتالألفيناتالتسعينات*الألفينات*التسعينات  

 ١٧,١١ ٣,٤٧١٥,٧٠ ٢,٩٢ ٦٢,٣٠٢٧,٢٥٣٤,٦٦,,٤٥,٤٢٧٢,٦٧١٥,٩٥١٦,٤٧٢٣,٠٧٤٥,٥٠ بنين

 ١٥,٩٢ ,,٤,٢٢ ٢,٥٩ ٣٠,٨٤٣٩,٤٢٨,٥٣٩,٦٢٢٤,١٨٢٨,١٤٣٨,٤٣٤١,٠٦١٣,٢١٢٢,٦٩ بوركينا فاسو

 ١٤,٨٦ ٣,٠٨١٤,٧٤ ٢,٦٥ ٦٧,٩٠,,٥٢,٨٣٥٥,٥٤٢٢,٧١٣٩,٨١,,,,,,٦٩,٣٧ الكاميرون

 ٨,٨٩ ,,١,٧٤ ١,٦٢ ٤٢,٥١٥٦,٥٢٦,٨٤٨,٥٥١٧,٢٠٢٨,٨٢٤٧,٢١٥٢,٨٤١٢,٢٢٢٥,٦٥ تشاد

 ٢٤,١٢ ٣,٧٨٢٣,٤٦ ٣,٧٨ ,,,,٦٢,٦٩,,٣٣,٢٠٤٨,٩١,,,,٥٣,١٢٥٥,٠٦ جزر القمر

 ٢١,٥٤ ٤,٦٣١٥,٩١ ٤,٥٠ ٤٨,٧٣,,٤٨,٥٤٥٥,٢٢١٧,٦٦١٨,٦٦٣٩,٤٤٤١,٤٠٣٥,٢٠٣٩,٦٥ ساحل العاج

 ,, ٣,٨٣٩,٦١ ٣,٢٥ ٧٢,٢٣٨٤,٠٢,,,,٦٢,١٩٧٥,٣٣,,,,٩٣,٨٨٨٧,٩٩ الغابون

 ١١,٥٩ ٢,٤٤١٤,٤٢ ٣,٣٨ ,,,,,,٥٥,٣٨٦٨,١٢٢٥,٠٣٣٦,٦٦٤٥,٧٥٦٣,٠٤٨٢,٣٥ غامبيا

 ٢٥,٦٢ ١,٨٣٢٥,٧٧ ١,٩٣ ٢٩,٤٨,,٣٥,٩٩٦١,٥٤١٢,٤٣٢٠,٦٣٢١,٦٤٤٥,٧٩٥١,٥١٦١,٢٦ غينيا

 ,, ١١,٨٦,, ٥,٢٥ ,,,,٨,٦٨٢٦,٩٠٢٦,٩٤٦٣,٣٧٦٣,٢٢,,٤١,٥٥٤٥,١٦ غينيا بيساو

 ١٥,٧٠ ,,٤,٠٩ ٢,٩٨ ١٣,٩٦٤٠,٦٠٥٢,٧٤٥٤,٤١١٩,٠٤٢٤,٠٠,,٣٥,٥٢٥٦,٢٥٦,٠٢ مالي

 ٩,٢٢ ٣,١٥١٥,٢٤ ٣,٥٥ ٥١,٢١,,١٥,١٤٣٤,٠٣٤٧,٣٩٣٥,٢٧٤٣,٩٣,,٥٠,٣١٧٢,٤٣ موريتانيا

 ١٩,٤٧ ٤,٣٦١٢,٣١ ٢,٤٤ ,,٤٧,٢٣٦٥,١٠٢,٥٩٤,٣٦٢٠,١٨٢٨,٣٦٤٢,١٨٤٧,٩٣٣٨,٧١ موزمبيق

 ١٤,١١ ٢,٧٧١٨,٥٨ ٣,٢٦ ٢٨,٦٧,,٢٥,١٥٣٦,٨٣٥,٩٤٧,١٩١٦,٣٤٢٤,٠٣٢٩,٦١٤٦,٥٨ النيجر

 ,, ,,,, ٠,٨٩ ٥٥,٤٥٦٩,١٢,,,,٧٣,٠٩,,٥٦,٧٦٦١,٦٥١٨,٤٣٢٥,٥٣ نيجيريا

 ٢١,٧٨ ٤,١١٢٦,٩٢ ٣,٦٠ ٣٩,٢٨,,١٦,٦٤٣٨,٩٩٤٥,٠٠٣٥,٠٠٤٤,٠٩,,٤٩,٥٨٦٢,٦٩ السنغال

 ,, ,,٤,٤٨ ,, ٣٤,٨٣,,,,,,٨٠,٧٥,,٢٢,٨٢,,,,٤٣,٠٨ سيراليون

 ,, ,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,٨,٩١١٩,٠٠ الصومال

 ,, ٢,٧٥,, ٦,٠١ ٦٠,٩٣,,١٨,٩٠٣٨,٤١٤٢,٦١٧٨,٣٢٨٩,٠١,,٤٠,٤٢٤٧,٤٣ السودان

 ١٨,٣٦ ٣,٥١٢٥,٢٨ ٤,٠٨ ٥٣,١٦,,٦٥,٩٦,,٧١,٧٠٧٨,٠٣١٧,٣١٢٢,٢٠٣٦,٢٨٦٥,٦٥ توغو

 ١٨,٢٩ ٣,٨٥١١,٥٣ ١,٤٧ ٥٧,١٧٤٢,٠٤٣٩,٤٠٥٦,١١٦٦,٨١,,٧,٨٦١٤,٧٢,,,, اوغندا

 ,, ,,٣,٩٣ ٣,٣٤ ٥٤,١٦٥٩,٢٦,,,,٥٢,٦٨٦٢,٤٨١٨,٧٦٢٢,٩٨٥٠,٤٦٥٥,٢٩منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

 ١٧,١١ ٣,٤٩١٦,٢٧ ٣,١٧ ٤٧,٢٦٥٧,٨٤١٢,٠٥١٦,٦٧٣٢,٠٤٤٨,٢٠٤٦,٨٥٥٣,٣٩٣٦,٧٨٤٦,٣٢منظمة المؤتمر- المنطقة

 م١٩٩٩-١٩٩٠٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية في الفترة من 
  م٢٠٠٥-٢٠٠٠٭٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية بين 
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1-5-7
 جنوب إفريقيا متوسطبنين متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

33.8150.0763.28
56.8360.4573.41
45.5055.2968.49

63.02..79.30
61.94..80.71
62.30..80.12

3.473.933.13
17.11....

53.2944.0041.15

12.6211.79..
23.80....

201.90....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

بنين

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

34 6374 7956 8266 7445 7370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بنين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بنين: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور بنين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

17 2374 7540 4859 5927 3565 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

بنين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بنين: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بنين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

10 1144 5022 2241 4816 1642 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بنين: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بنين: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بنين: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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1-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 118: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 115: 1995 في انترتية

1.622.081.85األداء

2.422.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
1.581.971.64اإلتتكار
0.841.501.90انتعهيى

1.631.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)بنين 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقياتنيٍ

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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2-5-7
 جنوب إفريقيا متوسطفاسو بوكينا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

23.8550.0763.28
32.2960.4573.41
28.1455.2968.49

39.57..79.30
42.15..80.71
41.06..80.12

4.223.933.13
15.92....

46.9644.0041.15

29.4411.79..
20.09....

200.39....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

بوكينا فاسو

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

25 3474 7937 4566 7431 3970 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بوركينا فاسو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بوركينا فاسو: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور بوركينا فاسو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

8 1674 7519 3059 5913 2365 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

بوركينا فاسو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بوركينا فاسو: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بوركينا فاسو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

6 844 5011 1141 489 1042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

بوركينا فاسو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث بوركينا فاسو: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور بوركينا فاسو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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2-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 132: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 132: 1995 في انترتية

1.082.081.85األداء

2.932.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
0.621.971.64اإلتتكار
0.271.501.90انتعهيى

0.481.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)بوكينا فاسو 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقيافاسو توكينا

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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3-5-7

الكاميرون متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

51.0850.0796.46
59.9560.4597.29
55.5455.2996.71

40.69....
39.11....
39.81....

3.083.934.40
14.86..16.22

54.0944.0021.31

8.1911.7911.00
19.46..16.74
76.27....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

الكاميرون

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

65 074 7974 066 7469 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الكاميزون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الكاميزون: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور الكاميزون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

0 6074 750 7759 590 6865 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

الكاميزون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الكاميزون: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور الكاميزون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة
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3-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 123: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 121: 1995 في انترتية

1.462.083.87األداء

1.052.923.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
1.321.973.81اإلتتكار
1.821.504.33انتعهيى

1.651.943.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)الكاميرون 

ينخفض يتوسط دخم انصحراء جنوب إفريقياانكاييروٌ

ينخفض يتوسط دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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4-5-7

تشاد متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الذخل متوسط

18.1650.0763.28
39.4160.4573.41
28.8255.2968.49

46.04..79.30
55.88..80.71
52.84..80.12

1.743.933.13
8.89....

68.6344.0041.15

5.9611.79..
26.92....

327.87....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

تشاد

واإلتمام التقذم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

30 4674 7955 6766 7443 5770 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تشاد: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تشاد: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور تشاد: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1374 750 4159 5912 2665 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

تشاد: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تشاد: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تشاد: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

3 444 5011 1341 487 942 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تشاد: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تشاد: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تشاد: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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5-5-7

القمر جزر متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

46.6950.0763.28
51.0760.4573.41
48.9155.2968.49

58.47..79.30
66.32..80.71
62.69..80.12

3.783.933.13
24.12....

36.6544.0041.15

9.4111.79..
25.45....

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

جزر القمر

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

47 5074 7960 6066 7453 5570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

جزر القمز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث جزر القمز: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور جزر القمز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

غير متوفرة بيانات
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6-5-7

العاج ساحل متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

31.9650.0763.28
50.8460.4573.41
41.4055.2968.49

36.51..79.30
41.65..80.71
39.65..80.12

4.633.933.13
21.54....

44.6844.0041.15

16.6011.79..
40.63....

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

ساحل العاج

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

41 4874 7956 6366 7449 5570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ساحل العاج: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ساحل العاج: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور ساحل العاج: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 3974 750 6159 590 4965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

ساحل العاج: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ساحل العاج: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ساحل العاج: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

12 1344 5023 2441 4818 1942 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ساحل العاج: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ساحل العاج: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ساحل العاج: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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6-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 120: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 117: 1995 في انترتية

1.542.081.85األداء

0.682.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.651.971.64اإلتتكار
1.171.501.90انتعهيى

1.661.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)ساحل العاج 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقياانعاج ساحم

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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7-5-7

الغابون متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
 المتوسط الدخل متوسط

العالي

76.8750.0798.39
73.8260.4598.69
75.3355.2998.54

......

......

....90.86

3.833.934.17
....13.97

42.1144.0021.50

..11.7913.66

....17.53

....28.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

الغابون

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

94 8874 7994 8866 7494 8870 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الغابون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الغابون: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور الغابون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

65 8074 7579 8859 5972 8465 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

الغابون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الغابون: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور الغابون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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8-5-7

غامبيا متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

63.6450.0763.28
62.4560.4573.41
63.0455.2968.49

....79.30

....80.71

....80.12

2.443.933.13
11.59....

36.6344.0041.15

9.5911.79..
10.08....

238.01....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

غامبيا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

50 6774 7961 6966 7455 6870 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غامبيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غامبيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور غامبيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

20 3344 5030 4141 4825 3742 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غامبيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غامبيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور غامبيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات
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9-5-7

غينيا متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

34.7050.0763.28
56.4960.4573.41
45.7955.2968.49

56.67..79.30
64.06..80.71
61.26..80.12

1.833.933.13
25.62....

45.2544.0041.15

10.0111.79..
......

226.78....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

غينيا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

27 5574 7944 6866 7436 6270 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غينيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غينيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور غينيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1874 750 4359 590 2965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

غينيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غينيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور غينيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

7 1344 5018 2841 4812 2142 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غينيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غينيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور غينيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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10-5-7

بيساو غينيا متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

19.3450.0763.28
34.5960.4573.41
26.9455.2968.49

58.46..79.30
66.01..80.71
63.22..80.12

..3.933.13

......

44.0744.0041.15

..11.79..

......

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

غينيا بيساو

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

32 3774 7951 5366 7442 4570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غينيا بيساو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غينيا بيساو: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور غينيا بيساو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 644 500 1141 480 942 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غينيا بيساو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غينيا بيساو: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور غينيا بيساو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

غير متوفرة بيانات
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مــالي متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

31.6050.0763.28
49.5960.4573.41
40.6055.2968.49

50.21..79.30
57.13..80.71
54.41..80.12

4.093.933.13
15.70....

57.8144.0041.15

24.4611.79..
36.39....

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

مــالي

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

28 4974 7943 6366 7436 5670 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

مــالي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث مــالي: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور مــالي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

12 1674 7527 3359 5919 2465 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

مــالي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث مــالي: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور مــالي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

4 044 508 041 486 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

مــالي: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث مــالي: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور مــالي: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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11-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 127: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 118: 1995 في انترتية

1.222.081.85األداء

3.382.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
0.411.971.64اإلتتكار
0.421.501.90انتعهيى

0.671.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)مــالي 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقيايــاني

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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موريتانيا متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

45.4750.0763.28
47.5360.4573.41
47.3955.2968.49

41.32..79.30
46.34..80.71
43.93..80.12

3.153.933.13
9.22....

41.3544.0041.15

9.9911.79..
25.06....
40.58....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

موريتانيا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

48 7374 7953 7266 7450 7270 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

موريتانيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث موريتانيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور موريتانيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 4374 750 6059 590 5165 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

موريتانيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث موريتانيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور موريتانيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1444 500 1641 480 1542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

موريتانيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث موريتانيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور موريتانيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة
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12-5-7
(KEI عهى إستُادا)137 يٍ 117: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستُادا) 137 يٍ 126: 1995 في انترتية

1.672.081.85األداء

3.722.922.32انًؤسسي وانُظاو اإلقتصادية انًحفزات
0.291.971.64اإلتتكار
0.841.501.90انتعهيى

1.851.941.54واإلتصال انًعهويات تكُونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)موريتانيا 

يُخفض دخم انصحراء جُوب إفريقيايوريتاَيا

يُخفض دخمانصحراء جُوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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موزمبيق متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

22.7850.0763.28
33.9560.4573.41
28.3655.2968.49

49.63..79.30
46.76..80.71
47.93..80.12

4.363.933.13
19.47....

66.0244.0041.15

14.5411.79..
71.64....

398.55....

32
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

موزمبيق

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

42 6174 7953 6966 7447 6570 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

موزمبيق: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث موزمبيق: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور موزمبيق: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

25 074 7555 059 5939 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

موزمبيق: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث موزمبيق: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور موزمبيق: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

2 444 503 541 483 442 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

موزمبيق: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث موزمبيق: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور موزمبيق: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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13-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 128: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 131: 1995 في انترتية

1.182.081.85األداء

2.482.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفسات
1.091.971.64اإلتتكار
0.271.501.90انتعهيى

0.871.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)موزمبيق 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقيايوزيثيق

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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14-5-7

النيجر متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

19.2550.0763.28
28.5360.4573.41
24.0355.2968.49

44.44..79.30
47.97..80.71
46.58..80.12

2.773.933.13
14.11....

41.8544.0041.15

28.9111.79..
56.76....

384.86....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

النيجر

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

20 3074 7930 4366 7425 3770 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

النيجز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث النيجز: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور النيجز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1574 750 4359 590 2965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

النيجز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث النيجز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور النيجز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

4 644 508 941 486 742 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

النيجز: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث النيجز: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور النيجز: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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15-5-7
 جنوب إفريقيا متوسطنيجيريا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

65.1950.0763.28
80.8260.4573.41
73.0955.2968.49

....79.30

....80.71

....80.12

..3.933.13

......

37.7644.0041.15

..11.79..

......

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

نيجيريا

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

50 5674 7963 6766 7457 6270 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

نيجيزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث نيجيزيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور نيجيزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

44 6074 7568 7859 5955 6965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

نيجيزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث نيجيزيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور نيجيزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

17 2344 5020 2841 4818 2642 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

نيجيزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث نيجيزيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور نيجيزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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15-5-7
(KEI عهى إستُادا)137 يٍ 115: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستُادا) 137 يٍ 112: 1995 في انترتية

1.842.081.85األداء

1.022.922.32انًؤسسي وانُظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.611.971.64اإلتتكار
1.851.501.90انتعهيى

1.871.941.54واإلتصال انًعهويات تكُونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجد بيانات لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)نيجيريا 

يُخفض دخم انصحراء جُوب إفريقياَيجيريا

يُخفض دخمانصحراء جُوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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16-5-7

السنغال متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

40.5350.0763.28
49.4160.4573.41
45.0055.2968.49

41.88..79.30
45.88..80.71
44.09..80.12

4.113.933.13
21.78....

45.8044.0041.15

18.3311.79..
34.96....

235.27....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

السنغال

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

44 6074 7955 6566 7450 6370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

السنغال: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السنغال: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور السنغال: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 2974 750 5159 590 3965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

السنغال: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السنغال: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور السنغال: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1444 500 1941 480 1742 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

السنغال: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السنغال: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور السنغال: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة
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16-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 109: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 111: 1995 في انترتية

2.382.081.85األداء

3.922.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.141.971.64اإلتتكار
0.941.501.90انتعهيى

2.521.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)السنغال 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقياانسنغال

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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17-5-7

سيراليون متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

69.8450.0763.28
91.7660.4573.41
80.7555.2968.49

....79.30

....80.71

....80.12

4.483.933.13
......

40.7444.0041.15

..11.79..

......

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

سيراليون

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

36 074 7950 066 7443 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

سيزاليون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سيزاليون: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور سيزاليون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 2474 750 4759 590 3565 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

سيزاليون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سيزاليون: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور سيزاليون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 1944 500 2741 480 2342 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

سيزاليون: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سيزاليون: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور سيزاليون: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة
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17-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 137: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 128: 1995 في انترتية

0.622.081.85األداء

0.842.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
0.871.971.64اإلتتكار
0.561.501.90انتعهيى

0.211.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005 شخص، 1000ال توجذ بيانات لعذد أجهزة الحاسوب مقابل كل 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)سيراليون 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقياسيرانيوٌ

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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18-5-7

الصومال متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

..50.0763.28

..60.4573.41

..55.2968.49

....79.30

....80.71

....80.12

..3.933.13

......

..44.0041.15

..11.79..

......

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

الصومال

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

6 074 7911 066 749 1970 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

الصومال: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث الصومال: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور الصومال: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
متوفرة
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19-5-7

السودان متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الذخل متوسط

39.5450.0763.28
45.5960.4573.41
42.6155.2968.49

91.22..79.30
88.87..80.71
89.01..80.12

..3.933.13

......

28.9544.0041.15

..11.79..

......

......

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

السودان

واإلتمام التقذم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

34 3774 7946 4566 7440 4770 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

السودان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السودان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور السودان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 1942 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

0 5274 750 7159 590 6165 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

السودان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث السودان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور السودان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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19-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 124: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 135: 1995 في انترتية

1.392.081.85األداء

0.292.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
0.431.971.64اإلتتكار
1.501.501.90انتعهيى

3.361.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجد بيانات لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)السودان 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقياانسوداٌ

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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20-5-7

توغو متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

53.1250.0763.28
78.2360.4573.41
65.6555.2968.49

62.11..79.30
68.57..80.71
65.96..80.12

3.513.933.13
18.36....

37.5544.0041.15

9.4611.79..
26.46....

269.90....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

توغو

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

62 7174 7982 8566 7472 7870 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

توغو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث توغو: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور توغو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 3874 750 6959 590 5365 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

توغو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث توغو: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور توغو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

10 1444 5025 3041 4817 2242 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

توغو: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث توغو: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور توغو: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة
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21-5-7

اوغندا متوسط
 جنوب إفريقيا متوسط

الصحراء
المنخفض الدخل متوسط

52.9050.0763.28
61.3960.4573.41
57.1755.2968.49

40.53..79.30
38.52..80.71
39.40..80.12

3.853.933.13
18.29....

52.5944.0041.15

11.2811.79..
33.98....

188.91....

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

اوغندا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

0 074 790 066 740 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

45 5874 7568 7759 5956 6765 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

اوغندا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اوغندا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اوغندا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

7 1444 509 1641 488 1542 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اوغندا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اوغندا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور اوغندا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات
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21-5-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 112: 2007 في انترتية

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 124: 1995 في انترتية

2.052.081.85األداء

3.332.922.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.691.971.64اإلتتكار
1.031.501.90انتعهيى

1.171.941.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انثهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)اوغندا 

ينخفض دخم انصحراء جنوب إفريقيااوغنذا

ينخفض دخمانصحراء جنوب إفريقيا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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  اوربا وٓاسيا الوسطى ٦-٧
 
 
 
  
  
  

  مؤشرات التعليم لدى منطقة اوربا وآسيا الوسطى: ٥-٧الجدول 
صافي معدل الٕالتحاق بالمرحلة

 الٕابتدائية

الٕالتحاق بالمرحلةصافي معدل
 الثانوية

 معدل معرفة الكبار للقراءة والكتابة التقدم إلى المرحلة الثانوية إكمال المرحلة الٕابتدائية
النفقات التعليمية كنسبة من الناتج

 )٪(المحلي الٕاجمالي 

النفقات التعليمية كنسبة من 
 )٪(النفقات الحكومية 

 الألفينات *التسعيناتالألفينات *التسعيناتالألفينات*التسعيناتالألفينات*التسعيناتالألفينات *التسعيناتالألفينات*التسعيناتالألفينات*التسعينات

 ٨,٤٣ .. ٢,٨٧ .. ٩٨,٧١ .. ٩٦,٤١ ٩٠,٩٧ ٩٥,١٩ ٩٥,٨٢ ٦٩,٥٦ ٦٧,٣٠ ٩٢,٨٠ ٩٤,٧٧ البانيا

 ٢٠,٦٢ ٢٣,٧٠ ٣,٠٨ ٥,١١ .. ٩٨,٧٩ ٩٨,٤٣ ٩٧,٥٠ ٩٢,٣٥ ٨٩,٧٧ ٧٥,٩٥ ٧٣,١٩ ٨٣,٥٢ ٨٧,١٥ ازربيجان

 ١٤,٤٥ ١٦,٧٦ ٢,٨٧ ٣,٨٨ .. ٩٩,٥١ ٩٩,٥٤ .. ٩٩,٩٠ .. ٨٨,٢٦ .. ٩٠,٤٤ ٨٧,٩٧ كزاخستان

 ١٨,٦٥ ٢٢,٧٤ ٣,٩٦ ٤,٧٩ .. ٩٨,٧٠ ٩٩,١١ ٩٨,٥١ ٩٤,٢٥ ٩٧,١٥ ٨١,٠١ .. ٨٦,٤٦ ٩٠,١٥ قرقيزيا

 ١٧,٦٢ ١٨,٠٩ ٢,٨٠ ٤,٥٦ ٩٩,٤٥ .. ٩٧,٨٢ ٩٧,٠٨ ٩٧,٧٦ ٨٩,٨٥ ٧٧,٠٤ ٦٢,٧٨ ٩٦,٤٨ ٧٦,٧٠ طاجكستان

 .. .. ٣,٦٩ ٣,١١ ٨٧,٣٧ ٧٩,٢٣ ٩١,٣٦ .. ٨٦,٦٤ ٨٩,٧٠ ٦٦,٠٣ ٤١,٩٩ ٩٠,٢٤ ٨٩,٢٢ تركيا

 .. ١٩,٦٥ .. ٣,٩٤ .. ٩٨,٧٨ .. .. .. .. .. .. .. .. تركمنستان

 .. ١٧,٨١ .. ٩,٣٧ .. .. ٩٩,٦٣ .. ٩٨,٦٠ .. .. .. .. ٧٨,٢١ اوزبكستان

 ١٣,٧٩ .. ٣,٩٤ ٤,٤٥ ٩٧,٤٤ ٩٦,١٨ ٩٤,٧٥ .. ٩٤,٧٢ ٩٤,٦٣ ٨٢,٦١ .. ٩٠,٥١ ٩٠,٢٦منطقة اوربا وآسيا الوسطى

 ١٥,٩٥ ١٩,٧٩ ٣,٢١ ٤,٩٧ ٩٥,١٨ ٩٥,٠٠ ٩٧,٤٧ ٩٦,٠٢ ٩٤,٩٦ ٩٢,٤٦ ٧٦,٣١ ٦١,٣١ ٨٩,٩٩ ٨٦,٣١منظمة المؤتمر- المنطقة

 م١٩٩٩-١٩٩٠٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية في الفترة من 
 م٢٠٠٥-٢٠٠٠٭٭ حسبت المتوسطات من البيانات السنوية بين 
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1-6-7

الوسطى وآسيا أوربا متوسطألبانيا متوسط
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

95.1293.2596.46
95.2696.1397.29
95.1994.7296.71

96.94....
95.92....
96.4194.75..

2.873.944.40
8.4313.7916.22

21.7616.8121.31

7.7812.4411.00
11.9717.3416.74
36.6023.42..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

ا لبانيا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

95 9274 7995 9466 7495 9370 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

البانيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث البانيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور البانيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 9874 750 9959 590 9965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

البانيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث البانيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور البانيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

66 6944 5068 7041 4867 7042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

البانيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث البانيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور البانيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات
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1-6-7
(KEI عهى إستُادا)137 يٍ 94: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستُادا) 137 يٍ 100: 1995 في انترتيب

3.225.683.87األداء

3.094.993.54انًؤسسي وانُظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.295.603.81اإلبتكار
5.106.764.33انتعهيى

2.415.383.81واإلتصال انًعهويات تكُونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(موأصل)أ لبانيا 

يُخفض يتوسط دخم انوسطى وآسيا أورباأنباَيا

يُخفض يتوسط دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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2-6-7

الوسطى وآسيا أوربا متوسطازربيجان متوسط
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

91.6793.2596.46
93.0096.1397.29
92.3594.7296.71

97.78....
99.04....
98.4394.75..

3.083.944.40
20.6213.7916.22

15.3516.8121.31

6.8112.4411.00
12.9817.3416.74
12.3523.42..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

ازربيجان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

87 8374 7987 8466 7487 8470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ازربيجان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ازربيجان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور ازربيجان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

98 074 7599 059 5999 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

ازربيجان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ازربيجان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ازربيجان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

74 7544 5073 7741 4873 7642 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

ازربيجان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث ازربيجان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور ازربيجان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات
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2-6-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 89: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 88: 1995 في انترتيب

3.565.683.87األداء

3.034.993.54انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفسات
2.655.603.81اإلبتكار
5.046.764.33انتعهيى

3.535.383.81واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)ازربيجان 

ينخفض يتوسط دخم انوسطى وآسيا أورباازربيجاٌ

ينخفض يتوسط دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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3-6-7

الوسطى وآسيا أوربا متوسطكزاخستان متوسط
 المتوسط الدخل متوسط

العالي

100.0193.2598.39
99.7996.1398.69
99.9094.7298.54

99.44....
99.65....
99.5494.7590.86

2.873.944.17
14.4513.7913.97

17.9216.8121.50

10.4812.4413.66
8.3917.3417.53
7.6423.4228.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

كزاخستان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

88 9074 7988 9066 7488 9070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

كزاخستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث كزاخستان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور كزاخستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

99 074 75100 059 59100 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

كزاخستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث كزاخستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور كزاخستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 8844 500 8841 480 8842 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

كزاخستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث كزاخستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور كزاخستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
متوفرة
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3-6-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 72: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 75: 1995 في انترتيب

4.505.686.14األداء

3.024.996.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
4.125.606.05اإلبتكار
7.776.766.10انتعهيى

3.115.386.33واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005 شخص، 1000ال توجذ بيانات لعذد أجهزة الحاسوب مقابل كل 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)كزاخستان 

عاني يتوسط دخم انوسطى وآسيا أورباكزاخستاٌ

عاني يتوسط دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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المنخفض الدخل متوسطالوسطى وآسيا أوربا متوسطقرقيزيا متوسط

93.9493.2563.28
94.5696.1373.41
94.2594.7268.49

99.43..79.30
98.81..80.71
99.1194.7580.12

3.963.943.13
18.6513.79..

24.2316.8141.15

6.2412.44..
11.6417.34..
18.4423.42..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

قرقيزيا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

90 8674 7991 8766 7490 8670 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

قزقيزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث قزقيزيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور قزقيزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

98 074 7599 059 5999 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

قزقيزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث قزقيزيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور قزقيزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 8244 500 8041 480 8142 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

قزقيزيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث قزقيزيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور قزقيزيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
متوفرة
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4-6-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 87: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 86: 1995 في انترتيب

3.635.681.85األداء

2.764.992.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
2.785.601.64اإلبتكار
6.306.761.90انتعهيى

2.695.381.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)قرقيزيا 

ينخفض دخم انوسطى وآسيا أورباقرقيزيا

ينخفض دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 



132

5-6-7

المنخفض الدخل متوسطالوسطى وآسيا أوربا متوسططاجكستان متوسط

94.6793.2563.28
100.7696.1373.41
97.7694.7268.49

97.08..79.30
98.40..80.71
97.8294.7580.12

2.803.943.13
17.6213.79..

21.8316.8141.15

7.3312.44..
9.4817.34..

14.2823.42..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

طاجكستان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

76 9474 7978 9966 7477 9670 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

طاجكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث طاجكستان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور طاجكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 9974 750 10059 590 9965 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

طاجكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث طاجكستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور طاجكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

60 7144 5066 8341 4863 7742 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

طاجكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث طاجكستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور طاجكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات



133

5-6-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 108: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 105: 1995 في انترتيب

2.425.681.85األداء

2.124.992.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
1.545.601.64اإلبتكار
5.346.761.90انتعهيى

0.685.381.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005 شخص، 1000ال توجذ بيانات لعذد أجهزة الحاسوب مقابل كل 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)طاجكستان 

ينخفض دخم انوسطى وآسيا أورباطاجكستاٌ

ينخفض دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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6-6-7
 المتوسط الدخل متوسطالوسطى وآسيا أوربا متوسطتركيا متوسط

العالي

81.8593.2598.39
91.2696.1398.69
86.6494.7298.54

89.41....
93.07....
91.3694.7590.86

3.693.944.17
..13.7913.97

..16.8121.50

12.2312.4413.66
15.6417.3417.53
46.1723.4228.90

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

معدل عدد الطلاب ا لى الأ ساتذة

النفقات مقابل كل طالب

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الأ 

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 

نفقات التعليم
المنصرفات العامة على التعليم

ناث الأ 
الذكور

المجموع

ناث الأ 
الذكور

المجموع

المرحلة الجامعية

تركيا

جمالي كنسبة من الناتج المحلي الأ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

بتدائية المرحلة الأ 

بتدائية المرحلة الأ 
المرحلة الثانوية

85 8874 7993 9366 7489 9070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تزكيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تزكيا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور تزكيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

69 8074 7590 9559 5979 8765 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

تزكيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تزكيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تزكيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

34 6144 5043 7141 4842 6642 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تزكيا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تزكيا: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تزكيا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع
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6-6-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 53: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 60: 1995 في انترتيب

5.565.686.14األداء

6.374.996.06انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفزات
5.715.606.05اإلبتكار
4.406.766.10انتعهيى

5.775.386.33واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهداٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)تركيا 

عاني يتوسط دخم انوسطى وآسيا أورباتركيا

عاني يتوسط دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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7-6-7
 المتوسط الدخل متوسطالوسطى وآسيا أوربا متوسطتركمنستان متوسط

المنخفض

..93.2596.46

..96.1397.29

..94.7296.71

......

......

..94.75..

..3.944.40

..13.7916.22

..16.8121.31

..12.4411.00

..17.3416.74

..23.42..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

تركمنستان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

0 074 790 066 740 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تزكمنستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تزكمنستان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور تزكمنستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

98 074 7599 059 5999 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

تزكمنستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تزكمنستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تزكمنستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

تزكمنستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث تزكمنستان: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور تزكمنستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير متوفرة بيانات غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
متوفرة
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8-6-7

المنخفض الدخل متوسطالوسطى وآسيا أوربا متوسطاوزبكستان متوسط

98.3793.2563.28
98.8296.1373.41
98.6094.7268.49

99.24..79.30
100.00..80.71
99.6394.7580.12

..3.943.13

..13.79..

18.8116.8141.15

..12.44..

..17.34..

..23.42..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

اوزبكستان

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

78 074 7979 066 7478 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

اوزبكستان: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث اوزبكستان: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور اوزبكستان: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

0 044 500 041 480 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
غير متوفرة بياناتمتوفرة
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8-6-7
(KEI عهى إستنادا)137 يٍ 92: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستنادا) 137 يٍ 90: 1995 في انترتيب

3.275.681.85األداء

1.794.992.32انًؤسسي واننظاو اإلقتصادية انًحفسات
3.555.601.64اإلبتكار
5.876.761.90انتعهيى

1.865.381.54واإلتصال انًعهويات تكنونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

2005ال توجذ بياناث لإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبت من الناتج المحلي اإلجمالي ، 

2005 شخص، 1000ال توجذ بياناث لعذد أجهزة الحاسوب مقابل كل 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)اوزبكستان 

ينخفض دخم انوسطى وآسيا أوربااوزبكستاٌ

ينخفض دخمانوسطى وآسيا أوربا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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1-7-7

غويانا متوسط
 الالتينية أمريكا متوسط

والكاريبي
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

103.0898.6796.46
109.5497.3797.29
106.3398.0196.71

......

......

..89.33..

7.824.294.40
16.1714.1416.22

26.8324.6121.31

17.3412.2211.00
20.4614.9616.74
39.4536.57..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

غويانا

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

89 074 7989 066 7489 070 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غويانا: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث غويانا: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور غويانا: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 074 750 059 590 065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

69 044 5065 041 4867 042 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

غير متوفرة بيانات

غير  بيانات
غير متوفرة بياناتمتوفرة
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1-7-7
(KEI عهى إستُادا)137 يٍ 80: 2007 في انترتيب

(KEI عهى إستُادا) 137 يٍ 61: 1995 في انترتيب

4.214.683.87األداء

2.524.343.54انًؤسسي وانُظاو اإلقتصادية انًحفزات
3.774.513.81اإلبتكار
5.794.984.33انتعهيى

4.784.913.81واإلتصال انًعهويات تكُونوجيا
KEI: انًعرفة إقتصاد يؤشر 

انبهذاٌ جًيع

انًعرفة إقتصاد يؤشر

انًعرفة إقتصاد يؤشر دعائى

(مواصل)غويانا 

يُخفض يتوسط دخم وانكاريبي انالتيُية أيريكاغوياَا

يُخفض يتوسط دخموانكاريبي انالتيُية أيريكا

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

التعليمعلىالعامالصرف
المحليالناتجمنكنسبة

جمالي ،الإ  2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

القراءةمعرفةمعدل
البالغينلدىوالكتابة

( ا عمارهممننسبة 15 
فوقفماسنة ) ،2004

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الثانويةبالمرحلة 2005

لتحاقا جماليمعدل الإ 
،الجامعيةبالمرحلة

2005

علىالعامالصرف
الناتجمنكنسبةالتعليم

جماليالمحلي ،الإ 
2005

الحاسوبا جهزةعدد
كلمقابل 1000 

،شخص 2005

مستخدميعدد
نترنيت كلبينمنالإ 

،شخص 1000 2005

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

عدد ا جهزة الحاسوب مقابل 
2005شخص،  1000كل 

معدل معرفة القراءة 
والكتابة لدى البالغين 

 15نسبة من ا عمارهم )
2004، (سنة فما فوق

نترنيت  عدد مستخدمي الإ 
شخص،  1000من بين كل 

2005

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الثانوية، 

لتحاق  معدل ا جمالي الإ 
2005بالمرحلة الجامعية، 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 

الصرف العام على التعليم 
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي،  2005الإ 
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2-7-7

سورينام متوسط
 الالتينية أمريكا متوسط

والكاريبي
 المتوسط الدخل متوسط

المنخفض

103.0598.6796.46
86.1897.3797.29
94.2998.0196.71

......

......

..89.33..

..4.294.40

..14.1416.22

18.6924.6121.31

..12.2211.00

..14.9616.74

..36.57..

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بتدائية المرحلة الإ 
المرحلة الثانوية

المرحلة الجامعية
2005-2000المتوسطات حسبت من البيانات السنوية في الفترة 

المنصرفات العامة على التعليم
جمالي كنسبة من الناتج المحلي الإ 
كنسبة من المنصرفات الحكومية

معدل عدد الطلاب ا لى الإ ساتذة
بتدائية المرحلة الإ 

النفقات مقابل كل طالب

المجموع

(٪)معدل التقدم ا لى المرحلة الثانوية 
ناث الإ 
الذكور

المجموع

نفقات التعليم

سورينام

واإلتمام التقدم مقاييس
بتدائية   (٪)معدل ا تمام المرحلة الإ 

ناث الإ 
الذكور

83 9674 7979 9166 7481 9470 75
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

بتدائية  لتحاق بالمرحلة الإ  (صافي النسبة المئوية)الإ 

سورينام: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سورينام: الذكور

منظمة المؤتمز: الذكور سورينام: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 8774 750 9259 590 9065 67
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

(سنة 15 ≤النسبة من )البالغين : معدل معرفة القراءة والكتابة

سورينام: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سورينام: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور سورينام: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

0 7444 500 5541 480 6442 49
0

20

40

60

80

100

التسعيناتمتوسط األلفيناتمتوسط

لتحاق بالمرحلة الثانوية  (صافي النسبة المئوية)الإ 

سورينام: اإلناث منظمة المؤتمز: اإلناث سورينام: الذكور
منظمة المؤتمز: الذكور سورينام: المجموع منظمة المؤتمز: المجموع

غير  بيانات
متوفرة

غير  بيانات
متوفرة
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  الملحـــق. ٨
 

 عدد المقالات التي نشرت في الدوريات العالمية ٭: ١- ٨الجدول 

 البلد
الحصة من العدد الكلي عدد المقالات

 البلد
 لحصة من العدد الكليا عدد المقالات

٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ٢٠٠٢- ١٩٩٨ ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ٢٠٠٢- ٢٠٠٧١٩٩٨-٢٠٠٢٢٠٠٣-٢٠٠٧١٩٩٨-٢٠٠٣ ٢٠٠٢- ١٩٩٨ 
 0,18 0,25 343 269النيجر69,74628,6136,38 30,850تركيا
 0,15 0,17 296 181موزمبيق25,3996,6013,25 7,117إيران
 0,14 0,13 269 141فلسطين15,10510,977,88 11,830مصر

 0,11 0,16 218 177اليمن8,1554,204,25 4,529ماليزيا
 0,11 0,19 211 206توغو7,0896,603,70 7,116السعودية
 0,11 0,19 203 204قرقيزيا6,3132,903,29 3,130باكستان

 0,09 0,15 182 165البانيا6,1382,783,20 2,995تونس
 0,09 0,17 178 178بروناي5,2293,682,73 3,970نيجيريا
 0,09 0,17 166 182طاجكستان4,9144,772,56 5,145المغرب

 0,06 0,07 106 77غينيا بيساو4,8522,952,53 3,183لبنان
 0,05 0,06 97 65موريتانيا4,3832,822,29 3,038الاردن
 0,04 0,04 85 45تشاد4,0621,952,12 2,105الجزائر

 0,04 0,06 84 63غينيا2,9382,091,53 2,248اندونيسيا
 0,04 0,06 80 64غويانا2,8071,901,46 2,046بنغلاديش

 0,03 0,00 48 5افغانستان2,7961,511,46 1,627 الأمارات العربية
 0,02 0,04 29 40سيراليون2,7902,511,46 2,706الكويت

 0,01 0,05 28 49تركمنستان1,8311,070,95 1,153الكاميرون
 0,01 0,02 20 20سورينام1,5350,760,80 823اوغندا

 0,01 0,01 17 6جزر القمر1,5051,470,78 1,587اوزبكستان
 0,01 0,01 17 13المالديف1,4170,980,74 1,061عمان

 0,01 0,01 12 7جيبوتي1,1390,750,59 806ازربيجان
 0,01 0,01 11 6الصومال1,1380,900,59 970كزاخستان

 100,00 100,00 191,732 107,815منظمة المؤتمر1,0240,830,53 895السنغال

           0,46 0,56 880 602 بنين
 5,88 6,45 11,271 6,955والباسيفيكيشرق آسيا7900,540,41 578سوريا

 38,65 32,29 74,107 34,813اوربا وآسيا الوسطى7020,400,37 427بوركين فاسو
 0,01 0,02 20 20امريكا اللاتينية والكاريبي6740,650,35 701ساحل العاج

 42,90 46,33 82,249 49,953الشرق الأوسط وشمل إفريقيا5930,240,31 254قطر
 4,79 4,82 9,185 5,194جنوب آسيا5760,440,30 477السودان
 7,77 10,09 14,900 10,880إفريقيا جنوب الصحراء5250,280,27 307العراق

           0,27 0,29 509 318 البحرين
   373,760 356,928 اليابان 0,20 0,23 388 248 ليبيا
   321,217 294,882 إنجلترا 0,20 0,21 384 230 مالي

   125,450 86,444 الهند 0,19 0,27 363 296 غامبيا
   41,099 36,506 فنلندا 0,18 0,26 343 284 الغابون

مؤشر إقتباس العلوم ، (SCI-EXPANDED) العدد الكلي للمقالات التي نشرت في المجلات الدورية التي يشملها مؤشر الٕاقتباس العلمي الموسع
 ,(A&HCI) ومؤشر إقتباس الآداب والعلوم الٕانسانية (SSCI) الٕاجتماعية
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 عدد المقالات مقابل كل مليون شخص: ٢- ٨الجدول 

 البلد
عدد المقالات

 البلد
 عدد المقالات

٢٠٠٧- ٢٠٠٢٢٠٠٣- ٢٠٠٧١٩٩٨-٢٠٠٢٢٠٠٣- ١٩٩٨ 
 39,8 21,7باكستان888,91267,2لبنان

 39,4 42,1قرقيزيا1371,11192,3الكويت
 39,0 43,7توغو469,91001,4تركيا

 39,0 45,0ساحل العاج607,9761,2الاردن
 33,7 22,9مالي501,7739,7البحرين

 31,4 24,3موريتانيا341,4687,5قطر
 28,2 25,6النيجر504,7684,1 الأمارات العربية

 25,3 10,4جزر القمر313,1609,0تونس
 25,2 16,2جيبوتي547,2493,1بروناي
 24,3 29,2طاجكستان418,2471,5عمان
 20,1 13,5العراق112,5392,6إيران

 19,4 15,7بنغلاديش207,7340,2ماليزيا
 15,2 13,9السودان307,2268,5السعودية
 14,7 10,0موزمبيق230,6245,9الغابون
 12,8 10,5اندونيسيا216,3227,5غامبيا
 10,5 10,1اليمن167,8194,8مصر

 9,1 5,7تشاد170,5149,9المغرب
 8,9 7,4غينيا103,2142,0ازربيجان
 5,7 10,8تركمنستان69,2124,8الجزائر

 4,9 8,1سيراليون90,8115,0بنين
 1,6 0,2أفغانستان75,1106,0الكاميرون

 1,3 0,8الصومال84,8104,5غويانا
 134,88 83,60منظمة المؤتمر الٕاسلامي86,586,3السنغال

64,274,9كزاخستان
 44,51 29,48شرق آسيا والباسيفيكي60,274,9غينيا بيساو

 528,63 262,98اوربا وآسيا الوسطى44,771,5فلسطين
 43,44 46,26أمريكا اللاتينية والكاريبي48,567,3ليبيا

 241,94 161,14الشرق الأوسط وشمال إفريقيا64,156,0اوزبكستان
 27,56 17,39جنوب آسيا34,354,3اوغندا
 42,04 34,85إفريقيا جنوب الصحراء47,551,1البانيا

36,650,4بوركينا فاسو
 7,869,70 7,061,94فنلندا43,148,7المالديف
 6,369,35 6,001,00إنجلترا46,343,4سورينام
 2,932,26 2,816,54اليابان35,442,8سوريا

 114,71 86,08الهند34,740,6نيجيريا
ومؤشر إقتباس الآداب  (SSCI)،مؤشر إقتباس العلوم الٕاجتماعية (SCI-EXPANDED)إجمالي المقالات التي نشرت في المجلات الدورية التي شملها مؤشر الٕاقتباس العلمي الموسع 

 ,في فترة خمس سنوات مقسومة على متوسط السكان في خمس سنوات (A&HCI)والعلوم الٕانسانية 
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 لحصول على براءات الٕاختراع من قبل المقيمينالتقدم لطلبات : ٣- ٨الجدول 
 )٢٠٠٦- ٢٠٠٠(متوسط  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ بلدـــــال

 1,532 1,433 1,523 ,,1,696,,1,3991,607 كزاخستان

 604 1,090 935 277337414490685 تركيا

 581 323 264 755803715931273 اوزبكستان

 488 ,, 428 534464627493382 مصر

 393 531 522 206271322376522 ماليزيا

 222 288 235 157212234201227 اندونيسيا

 181 124 105 247189183213205 سوريا

 141 178 140 104,,,,,,,, المغرب

 117 ,, ,, ,,8084123179 قرقيزيا

 61 ,, ,, ,,,,764661 السعودية

 52 ,, ,, ,,,,,,4658 باكستان

 46 73 56 4722453546 تونس

 45 57 ,, 3052423058 الجزائر

 45 22 50 5848,,,,,, بنغلاديش

 36 26 ,, 32,,40,,46 طاجكستان

 3,791 4,145 4,258 2,582 4,702 2,806 4,145 3,900 منظمة المؤتمر

 920,954 906,230 1,001,129 953,234 927,010 889,393 889,207 880,477 العالم

 767,629 794,628 800,298 775,954 752,754 743,399 751,297 755,075 الدخل العالي

 90,854 45,499 136,752 108,393 109,409 87,013 78,742 70,171 الدخل المتوسط

 4,436 478 414 7,691 6,441 5,420 5,298 5,313 الدخل المنخفض

 58,034 65,625 63,665 49,91853,87053,56158,40661,196 المكاتب الٕاقليمية لٕاستخراج شهادة البراءة

 522,336 488,495 599,773 555,740 519,798 495,852 500,592 496,100 شرق آسيا والباسيفيكي

 136,121 119,609 118,627 133,529 144,051 140,990 142,035 154,006 اوربا وآسيا الوسطى

 4,459 4,480 4,919 4,924 4,526 4,172 4,191 4,003 امريكا اللاتينية والكاريبي

 1,843 689 1,045 1,066 2,100 2,193 2,738 3,070 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 3,665 22 50 7,227 5,256 4,417 4,299 4,385 جنوب آسيا

 7 4 0 16 3 4 6 13 إفريقيا جنوب الصحراء

 194,489 227,306 213,050 189,536 192,870 188,204 181,476 168,982 أمريكا الشمالية

 367,691 347,060 367,960 368,416 358,184 365,204 382,815 384,201 اليابان

 190,669 221,784 207,867 189,536 188,941 184,245 177,513 164,795 الولايات المتحدة

 95,192 125,476 122,188 105,250 90,313 76,570 73,714 72,831 كوريا الجنوبية

 61,948 122,318 93,485 65,786 56,769 39,806 30,038 25,431 الصين
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   المقيمين غير لحصول على براءات الٕاختراع من قبلالتقدم لطلبات : ٤- ٨الجدول 
 

 )٢٠٠٦- ٢٠٠٠(متوسط  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ بلدــــال
 5,134 4,269 5,764 6,0215,6634,6154,6864,920ماليزيا

 3,713 4,324 4,069 3,7333,7143,6093,0993,441اندونيسيا

 2,333 4,075 2,526 3,1562,8771,4606621,577تركيا
 1,081 ,, ,, 1081,,,,,,,,باكستان

 790 ,, 1,008 1,081923788626312مصر

 677 ,, ,, ,,,,797683552السعودية

 570 732 520 457,,,,,,,,المغرب
 278 288 294 260268,,,,,,بنغلاديش

 238 608 455 127863816334الجزائر

 229 186 180 213443203171205اوزبكستان

 205 383 282 21015658120223تونس

 109 124 103 ,,102,,11699كزاخستان
 54 133 34 4839473640سوريا

 9 ,, ,, 2,,,,,,15 طاجكستان

 6 ,, ,, ,,41451قرقيزيا

 13,513 15,122 15,235 12,860 9,779 11,375 14,697 15,521 المؤتمرمنظمة

 551,053 560,099 607,830 552,182 549,271 542,375 545,055 500,559العالم

 365,027 425,259 396,855 337,243 359,847 360,029 360,103 315,855 الدخل العالي
 115,731 62,317 137,872 133,632 116,944 116,534 116,226 126,591 الدخل المتوسط

 9,377 624 6,115 17,172 12,941 11,836 11,227 5,723 الدخل المنخفض

 60,918 71,899 66,988 64,135 59,539 53,976 57,499 52,390المكاتب الٕاقليمية لٕاستخراج شهادة البراءة

 194,298 162,066 245,670 218,338 196,763 187,017 184,258 165,973 شرق آسيا والباسيفيكي

 53,661 37,866 43,571 47,004 57,952 62,199 62,929 64,108 اوربا وآسيا الوسطى

 31,517 37,342 21,075 32,178 25,700 30,266 34,343 39,713 أمريكا اللاتينية والكاريبي

 8,927 9,900 7,107 6,241 9,647 11,412 10,621 7,559 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 5,392 288 294 11,636 7,959 7,049 6,351 4,164 جنوب آسيا

 3,526 40 5,554 5,243 4,913 4,474 4,343 117 إفريقيا جنوب الصحراء

 192,815 240,698 217,571 167,407 186,798 185,982 184,711 166,535 أمريكا الشمالية

 162,602 204,182 182,866 167,407 153,500 150,200 148,958 131,100 الولايات المتحدة

 56,731 88,172 79,842 64,598 48,548 40,426 33,412 42,117الصين

 54,240 61,614 59,118 54,665 54,909 56,601 57,433 35,342اليابان
 33,185 40,713 38,733 34,865 28,338 29,566 30,898 29,179 كوريا الجنوبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



146

إجمالي طلبات التقدم للحصول على براءة الٕاختراع: ٥- ٨الجدول   
 

 ٢٠٠٦- ٢٠٠٠متوسط  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠البلد
 5,527 4,800 6,286 6,2275,9344,9375,0625,442ماليزيا

 3,935 4,612 4,304 3,8903,9263,8433,3003,668اندونيسيا

 2,937 5,165 3,461 3,4333,2141,8741,1522,262تركيا

 1,640 1,557 1,626 ,,1,798,,1,5151,706كزاخستان
 1,278 ,, 1,436 1,6151,3871,4151,119694تركيا

 809 509 444 9681,2469181,102478اوزبكستان

 738 ,, ,, ,,,,873729613السعودية

 710 910 660 561,,,,,,,,المغرب
 395 ,, ,, 1,081,,,,4658باكستان

 322 310 344 318316,,,,,,بنغلاديش

 276 665 455 1571388046392الجزائر

 251 456 338 257178103155269تونس

 235 257 139 295228230249245سوريا
 123 ,, ,, ,,8498128180قرقيزيا

 40 26 ,, 34,,40,,61 طاجكستان

 17,304 19,267 19,493 15,442 14,481 14,181 18,842 19,421 منظمة المؤتمر
  

 1,472,007 1,466,329 1,608,959 1,505,416 1,476,281 1,431,768 1,434,262 1,381,036العالم

 1,132,657 1,219,887 1,197,153 1,113,197 1,112,601 1,103,428 1,111,400 1,070,930 الدخل العالي

 206,585 107,816 274,624 242,025 226,353 203,547 194,968 196,762 الدخل المتوسط
 13,813 1,102 6,529 24,863 19,382 17,256 16,525 11,036 الدخل المنخفض

 
 118,952 137,524 130,653 125,331 117,945 107,537 111,369 102,308المكاتب الٕاقليمية لٕاستخراج شهادة البراءة

  
 716,634 650,561 845,443 774,078 716,561 682,869 684,850 662,073 شرق آسيا والباسيفيكي

 189,782 157,475 162,198 180,533 202,003 203,189 204,964 218,114 اوربا وآسيا الوسطى

 35,976 41,822 25,994 37,102 30,226 34,438 38,534 43,716 أمريكا اللاتينية والكاريبي

 10,770 10,589 8,152 7,307 11,747 13,605 13,359 10,629 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 9,057 310 344 18,863 13,215 11,466 10,650 8,549 جنوب آسيا
 3,533 44 5,554 5,259 4,916 4,478 4,349 130 إفريقيا جنوب الصحراء

 387,304 468,004 430,621 356,943 379,668 374,186 366,187 335,517 أمريكا الشمالية
  

 353,271 425,966 390,733 356,943 342,441 334,445 326,471 295,895 الولايات المتحدة

 421,932 408,674 427,078 423,081 413,093 421,805 440,248 419,543اليابان

 118,678 210,490 173,327 130,384 105,317 80,232 63,450 67,548الصين

 128,376 166,189 160,921 140,115 118,651 106,136 104,612 102,010 كوريا الجنوبية

 


