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ألساس المنطقيا المقترحة المواضيعيةالمؤشرات     األهداف TAGالفريق االستشاري التقني/مؤشر  

نؤكد على ضرورة أن تحدد مستويات 

المستوى الكفاءة والمنهجيات على 

الثقافية للسياقات ، احتراما الوطني

. كما نؤكد أيضا أن واللغوية المتعددة

يطبق على األطفال  الاالختبار يجب أن 

األصغر من السنة األخيرة من التعليم 

 .االبتدائي

في  الكفاءةنسبة األطفال الذين يحققون 

)أ( محو األمية و)ب( المهارات 

( المرحلة iالحسابية، في نهاية )

لمعايير لوفقا ( الثانوية، iiاالبتدائية )

  الوطنية )*(

النسبة المئوية لألطفال الذين يحققون الحد األدنى 

( iلمعايير الكفاءة في القراءة والحساب في نهاية: )

 اإلعدادية( iiالمرحلة االبتدائية )

 

 

 

 

، ضمان أن يتمتّع 2030"بحلول عام : 4.1الهدف 

جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي 

وي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق وثان

 نتائج تعليمية مالئمة وفعالة."

 

 

 

التركيز على الجودة في اإلطار الجديد  

تضمن تيعني أن هذه المعايير يجب أن 

ليس فقط نتائج التعلم، ولكن الجوانب 

األخرى لعمل المؤسسات التعليمية 

ضرورية لتوفير الوالنظام التعليمي 

 الجودة.

 يحددالبلدان التي لديها إطار قانوني 

جودة المدرسة )االبتدائي لمعايير واسعة 

 والثانوي( )#( واإلعدادي

 

 

 

وطنيا تمثيليا  االنسبة المئوية للبلدان التي نظمت تقييم

)ب( المرحلة و ( االبتدائيةألتعلم في نهاية )ل

 األخيرة. سنوات 3 الـاإلعدادية خالل 

 

 

المعايير  وضع ليس فقطومن المهم 

 تمتثل فحسب، ولكن أيضا ضمان أن

المؤسسات التعليمية مع هذه المعايير. 

مدى االلتزام  سيرقبمؤشر الحالي و

 .ذاته

لهذه المعايير  التي تمتثلمدارس ال ٪

 )مفصلة حسب النحو الوارد أعاله( )#( 

 



هذا المؤشر بمثابة مقياس لالستثمار 

 التعليم.النظامي في ضمان جودة نظام 

االنفاق الحكومي على التعليم لكل طفل 

)خاضعة للرقابة لتعادل القوة الشرائية(. 

 / الثانوي( )#( اإلعدادي)االبتدائي / 

الصف األخير  حتى لاللتحاق ةجمالياإلنسبة ال نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 )االبتدائي والثانوي(

 ، الثانوي(اإلعدادي)االبتدائي،  اإلكمالمعدل  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 (االعداديمن المدرسة )االبتدائي،  التسربمعدل  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

نحن نرى أن هناك مجاال لتقصير قائمة 

ما إذا كان فيالمؤشرات التي تتعلق 

اكمال المدرسة. نسبة يلتحقون باألطفال 

 االلتحاق)أقوى مؤشر(، ومعدل  التعليم

المدرسة  التسرب من معدلواإلجمالي، 

قضايا مماثلة.  هاجميعتجاوز العمر، و

 يالصف تجاوز العمرنقترح إزالة 

 تدابير إضافية.ب هاستبدالو

، لصف )االبتدائياالنسبة المئوية لألطفال فوق السن  -

 الثانوي(

 

سنوات التعليم مؤشرا جيدا يوفر متوسط 

مراحل على التفاوت في التعليم عبر 

 .التعليم

 سنوات التعليم )*(متوسط 

هذا المؤشر الهيكلي يتناول عنصر 

سابق مقترحنا الالتعليم اإللزامي ويكمل 

في التعليم  يتناوللمؤشر العالمي الذي ل

 المجاني.

 التي تضمن مالتشريعات ذات االبلدان 

ال يقل عن تسعة سنوات من التعليم 

 واإلعدادياإللزامي المجاني )االبتدائي 

 والثانوي(

)ثانيا( االبتدائي و يمجانال( أعدد سنوات التعليم )

مضمونة في أطر الاإللزامي والتعليم الثانوي 

 القانونية

هو  4.1االقتراح المركزي للهدف 

عاما من التعليم االبتدائي  12إكمال 

والممول من القطاع  المجانيوالثانوي 

وهذا هو الحال بالنسبة للهدف  العام؛

ومقترحها بتوفير سنة واحدة من  4.2

التعليم ما قبل االبتدائي المجاني. وهذا 

المؤشر القادر على تتبع هذا البعد هو ذا 

أهمية قصوى. ويعد مبدأ المكافأة ركيزة 

من معاهدات حقوق اإلنسان في مجال 

التعليم وأثر إيجابي ال جدال فيه لضمان 

تعليم. كما اقترح هذا المؤشر مجانية ال

مصنفة حسب وال المجانيةالمدارس  ٪

 مستوى )*(ال

 



 كمؤشر عالمي.

مرحلة رعاية  تتبع التعلم فييترتب على 

عملية  ECCE وتعليم الطفولة المبكرة/

بعض الجهات. حسب مطالبة االختبار، 

إلى سيؤدي اختبار األطفال الصغار ف

األدلة التي  مع تعارضينتائج عكسية و

أبعاد كاللعب والتنشئة االجتماعية  تظهر

رعاية وتعليم الطفولة أساسية في 

 المبكرة

تحديد أولويات لمؤشرات بنوصي 

  .كما هو أدناهأخرى 

 

سنوات من العمر الذين  5نسبة األطفال دون سن الـ 

يعدون على المسار الصحيح نمائيا في مجاالت 

 النفسيةالرفاهية و الصحة والتعليم

 

 

، ضمان أن تتاح 2030بحلول عام " – 4.2الهدف 

لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة 

من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم 

 قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي"

من الوالدين  ما يشكل استجابة وتحفيز

 الوالديةمعظم التدابير تحدده الثقافة. ف

الحالية تعتمد على المفاهيم الغربية 

ألبوة واألمومة التي ال تنطبق على ل

مقياس عالمي ووضع العالم كله. 

أمر غير ممكن  الوالدية""استجابة ـلل

 مرغوب. وغير

ضع الذي ي قانونيالطار ذات اإلالبلدان 

خدمة رعاية وتعليم معايير دنيا لجودة 

  الطفولة المبكرة

 

 

 

 

 

 

الذين سنوات من العمر  5 الـ نسبة األطفال دون سن

 من الوالدين.استجابة وتحفيز  يشهدون

 

 

 

طار حاليا اإلفتقر يوعالوة على ذلك، 

رعاية وتعليم برامج لمؤشرات إلى 

به نوعية. نقترح القيام الطفولة المبكرة ال

 من خالل مؤشر هيكلي.

 

 

 

 

نوعية المراكز  سيعالجمؤشر الهذا 

المعايير الوطنية بالتعليمية التي تلتزم 

 في الممارسة العملية.

 رعاية وتعليم الطفولة المبكرةمراكز  ٪

لهذه  التي تمتثل/ رياض األطفال 

 المعايير )#(

يجب  المنتظم"نرى أن مصطلح "التعلم 

برعاية وتعليم الطفولة أن يتم استبدال 

تماشى مع المصطلحات يلجعله  المبكرة

المؤتمر  :على سبيل المثالفالحالية، 

رعاية وتعليم الطفولة المبكرة لالعالمي 

 في موسكو الذي سينعقد 

النسبة المئوية لألطفال الذين تقل 

سنوات الملتحقين  5أعمارهم عن 

برنامج التعليم في مرحلة الطفولة ب

 المبكرة )*(

شهرا إلى  24 ذنسبة المشاركة في التعلم المنظم )من

 سن دخول المدرسة االبتدائية الرسمية(

 ةقبل االبتدائيفي مرحلة ما اللتحاق اإلجمالية لنسبة ال نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

)ثانيا( االبتدائي و يمجانال( أعدد سنوات التعليم ) نتفق مع المؤشر المقترح )*( 



نرى أنه من الضروري أن نفهم أيضا 

التعليم في مرحلة الطفولة مجانية مدى 

المبكرة في الممارسة العملية. وقد أدرج 

 كمؤشر عالمي.األمر هذا 

رعاية وتعليم الطفولة مؤسسات  ٪

التي ال تفرض رسوما أو  المبكرة

 التكاليف غير المباشرة )#(

مضمونة في أطر الاإللزامي والتعليم الثانوي 

 القانونية

، ضمان تكافؤ فرص 2030"بحلول عام  – 4.3الهدف  لتعليم العاليلاللتحاق بانسبة اإلجمالية ال )*(نتفق مع المؤشر المقترح  

جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني 

والتعليم العالي الجّيد والميسور التكلفة، بما في ذلك 

 التعليم العالي".

 

 

المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني  معدالت نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 عاما( 15- 24لذين تتراوح أعمارهم بين ل)

مشاركة الكبار في التعليم النظامي وغير  معدالت نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 النظامي والتدريب 

دمج التدريب المهني والتقني يأن  يجب

أن في السياسات التعليمية الوطنية و

أحكاما واضحة لتوفير أعلى تضمن ي

 معايير الجودة وضمان العدالة.

البلدان ذات األطر القانونية والسياسية 

التي تتضمن ولتعليم التقني والمهني ل

أحكاما واضحة لضمان عدم التمييز 

وتوفير العمل اإليجابي لصالح الفئات 

 المهمشة

 

 

هذا مؤشر اختبار مدى التزام سيختبر 

مؤسسات التعليم التقني والمهني 

 المعايير الوطنيةب

من المؤسسات التعليم التقني والمهني  ٪

 )#( ةالوطني التي تلبي المعايير

من غير الواضح لماذا يجري خص 

مهارات تكنولوجيا المعلومات 

المهارة الفنية بإعتبارها واالتصاالت 

والمهنية الوحيدة المطلوبة للتوظيف 

وفرص العمل وريادة األعمال على 

مقياس عدد الشباب فمستوى العالم. 

والراشدين الذين يتلقون التدريب قد 

 عندما يشمليكون مقياسا أكثر مالءمة 

مجموعة الفروع المهنية وخيارات 

 التدريب المتاحة.

تلقون نسبة الشباب والراشدين الذين ي

التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في 

ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني 

 المتقدم والتدريب المتكرر )*(

 الذين يمتلكونبالغين الالنسبة المئوية للشباب / 

 حسبمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ةمهارالنوع 

 

تحقيق زيادة كبير  ،2030"بحلول عام  – 4.4الهدف 

في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات 

المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل 

 وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة".

ذا أهمية قصوى لألجندة  هذا المؤشر

التي تحتوي التعليم العادل والشامل في 

، يجب 4.5جوهرها، ووفقا للهدف 

التركيز على السكان األصليين وكذلك 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتالي 

 .أهمية تفصيل البيانات لهذين الفئتين

مؤشرات التعادل )اإلناث / الذكور، 

حضر / ريف، أدنى / أعلى خمس 

( لجميع والعرق / اإلثنية والعجزالثروة، 

المؤشرات في هذه القائمة التي يمكن 

 تصنيفها

 

مؤشر التكافؤ )اإلناث / الذكور، في بتصنيف نوصي 

المناطق الريفية / الحضرية، أسفل / أعلى خمس 

 الثروة[ لجميع المؤشرات في هذه القائمة

 

، القضاء على 2030"بحلول عام  – 4.5الهدف 

التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص 

ي الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهن

للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل 



النسبة المئوية للطالب في التعليم االبتدائي الذين  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 لغتهم األم هي لغة التدريس
 أوضاع هشة".

لضمان  ستباقيةاالجهود رغم أن ال

 هيالمساواة في المخصصات المالية 

 ضروري ضمان، فمن المحل تقدير

عدم التمييز وسياسات العمل  وجود

اإليجابي في جميع جوانب النظام 

أن التعليمي وعلى جميع المراحل. و

تنعكس هذه الجوانب اإلضافية في 

 المؤشر المقترح

القوانين والسياسات وخطط  ذاتالبلدان 

الموارد التي تنص على تكافؤ الفرص 

 والعمل اإليجابي لصالح الفئات المهمشة

سياسة إعادة لالنسبة المئوية للبلدان التي لديها صيغة 

 يةلسكانللفئات اموارد التعليم واضحة لتوزيع 

 المحرومة

مصنفة حسب . نتفق مع المؤشر المقترح 

 المستوى )*(

مجموع اإلنفاق على التعليم التي لالنسبة المئوية 

 تتحملها األسر 

توافر العالجات  يتناولمؤشر إضافي 

للمجتمعات المهمشة في حاالت التمييز 

 لحقوق التعليميةاأو انتهاك 

الدول التي توجد فيها آليات لتحقيق 

التمييز وغيره من بالمتعلقة  بالشكاوى

 لحق في التعليمانتهاكات ا

 

العالم يعيشون في  فقراء من 55.9٪

في عام البلدان ذات الدخل المتوسط 

فقط في  ٪29.5 بـ )مقارنة 2010

 حيث تضمالبلدان منخفضة الدخل؛ 

من  ٪70.5البلدان متوسطة الدخل 

على البلدان االقتصار مجمل الفقراء(. و

الغالبية العظمى من  سيتركمنخفضة 

فقراء العالم خارج نطاق تدفقات 

هذا االقتراح يتماشى مع و. 1المعونة

 2الفقرتوصيات قياس 

 

جمالي المساعدات إلالنسبة المئوية 

المخصصة للبلدان ذات ولتعليم ل المقدمة

للفرد ين ردوال أقل منبالدخل المتوسط 

 في اليوم

 

جمالي المساعدات للتعليم إلالنسبة المئوية 

 الدخل المنخفض ذاتلبلدان لالمخصصة 

 

يجب اإلشارة بصورة واضحة إلى 

الشباب والراشدين من السكان، لضمان 

االهتمام الكافي لكال الفئتين. نؤكد على 

 الشباب والبالغينالنسبة المئوية لفئة 

على األقل على مستوى  الذين يحققون

ثابت من الكفاءة في )أ( محو األمية 

 الذين يتقنونبالغين الالنسبة المئوية للشباب / 

 مهارات القراءة والكتابة

 

، ضمان أن يلّم جميع 2030"بحلول عام  – 4.6الهدف 

في المائة على األقل من الكبار، رجاالً  [X]و الشباب،

  ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب".
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ضرورة أن تحدد مستويات الكفاءة 

والمنهجيات على المستوى الوطني، 

احتراما للسياقات الثقافية واللغوية 

 المتعددة.

وفقا للمعايير و)ب( المهارات الحسابية، 

 الوطنية )*( 

 

 الذين يتقنونبالغين الالنسبة المئوية للشباب / 

 الحسابمهارات 

 

 

نحن نرى أن المؤشرات السابقة من 

كافية. هي القراءة والكتابة والحساب 

تقييم ل بديال اقترح مؤشرا هيكلينبالتالي و

محو األمية والتعلم بمدى االعتراف 

عمل المدى الحياة كحق أساسي وخطط 

 موجودة لتحقيق ذلك.الفعلية والممولة وال

األطر القانونية والمؤسسية  ذاتالبلدان 

التي تجعل الوصول إلى القراءة والكتابة 

تعمل و اأساسي اوالتعلم مدى الحياة حق

 . اتوفير إطار تشغيلي ممول لتنفيذهعلى 

 اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب / الكبار تمعدال

 نسبة مشاركة الكبار األميين في برامج محو األمية نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 

العلوم البيئية وعلوم  المعرفة في مجال

لتعليم من لاألرض ال توفر الفهم الكامل 

المؤشر، عالوة وأجل التنمية المستدامة. 

تناول األبعاد األخرى يال  على ذلك،

التي تشكل جزءا من المؤشر بما في 

 التعليم من أجل المواطنة العالمية ذلك

حقوق اإلنسان في مجال تعليم وال

هذا  وتم اقتراحوالتربية الجنسية. 

المؤشر الهيكلي لفهم مدى إدراج هذه 

الجوانب في المناهج والسياسات 

 تدريس هذهلالوطنية. وقد اقترح الوقت 

 الجوانب كمؤشر عالمي.

 

التثقيف في مجال البلدان التي تدرج 

حقوق اإلنسان والسالم والمواطنة 

العالمية والتعليم من أجل التنمية 

 مناهجوالالمستدامة في سياسة التعليم 

عاما  15من العمر  ينالنسبة المئوية للطالب البالغ

العلوم  في مجالالكفاءة في المعرفة  الذين يظهرون

 م األرض البيئيةوعلو

 

، ضمان أن يكتسب 2030"بحلول عام  – 4.7الهدف 

جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم 

التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من الُسبُل من 

أساليب  وإتباعبينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة 

العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين 

الجنسين، والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة 

العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة 

 في التنمية المستدامة".

عاما  13من العمر  ينالنسبة المئوية للطالب البالغ نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

القيم والمواقف تعزيز المساواة والثقة  الذين يدعمون

 والمشاركة في الحكم

النسبة المئوية لساعات التدريس المخصصة للتعليم  )#(نتفق مع المؤشر المقترح 

 من أجل التنمية المستدامة / تعليم المواطنة العالمية

نسبة المدارس التي توفر المهارات الحياتية والتربية  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

مؤشرا على إدراج نقترح هذا بدال من  فيروس نقص المناعة البشرية  الجنسية إزاء

لتعليم من أجل إعطاء األولوية لمدى 

التنمية المستدامة، والتعليم المواطنة 

العالمية وحقوق اإلنسان والسالم، 

النسبة المئوية لساعات التدريس 

المخصصة للتعليم من أجل التنمية 

المستدامة / تعليم المواطنة العالمية / 

حقوق اإلنسان والسالم والتعليم الجنسي 



 التدريسوالتعليم الجنسي الشامل خالل 

خالل العام  المخصص لهاوالوقت 

 الدراسي

 الشامل )#( 

برنامج العالمي للتثقيف في الالبلدان التي تنفذ إطار  نتفق مع المؤشر المقترح 

مجال حقوق اإلنسان )حسب قرار الجمعية العامة 

59/113 ) 

( مياه الشرب األساسية؛ انسبة المدارس التي تقدم ) )#(نتفق مع المؤشر المقترح 

)ج( الخدمات و )ب( المرافق الصحية الكافية

 الصحية المالئمة

أ بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين -٤

الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة 

 حسب مستوى الحواسيبميذ إلى تالعدد الالنسبة  )#(نتفق مع المؤشر المقترح  وخالية من العنف للجميع

)ب( و ( الكهرباءأالنسبة المئوية للمدارس مع ) )#(المؤشر المقترحنتفق مع  

 الوصول إلى اإلنترنت ألغراض تربوية

النسبة المئوية للمدارس مع البنية التحتية والمواد  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 تكييفها لألشخاص ذوي اإلعاقةالتي يمكن 

 الذين يعانون من التنمرالنسبة المئوية للطالب  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

والعقاب البدني، والتحرش والعنف والتمييز الجنسي 

 واالعتداء الجنسي

 والمؤسسات والموظفين الطالب على الهجمات عدد نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

مؤشر المقترح االستعداد السيعالج 

للكوارث في المدارس والمؤسسات 

 اأمر يعد األخرى. القيام بذلكالتعليمية 

بالغ األهمية في أوقات التغير المناخي 

 السريع.

 2015 عام منذنسبة المدارس التي بنيت 

مرونة  ذا وتصميم وبناءبمواقع 

 كارثة)#(لل

 

نقترح إعطاء األولوية للمؤشرات 

 األخرى المنصوص عليها

عدد المنح الدراسية للتعليم العالي التي تمنحها الدولة  ال يوجد اقتراح

 المستفيدة 
، زيادة عدد المنح المدرسية 2020ب بحلول عام -٤

المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان 

النامية، وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية 

لاللتحاق بالتعليم  الصغيرة النامية والبلدان األفريقية،

العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية 

والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 

 األخرى

حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح   

لعالي حسب البلد للمنح الدراسية للتعليم االدراسية 

 المستفيد

حصة المساعدة اإلنمائية احتساب لأي 

الرسمية للمنح الدراسية يجب أن يسبقه 

مؤشر على القيمة اإلجمالية للمساعدة 

اإلنمائية الرسمية، على األقل للمساعدة 

في وضع تدفقات المساعدة اإلنمائية 

 لمنح الدراسية في السياقلالرسمية 

للمساعدة اإلنمائية الحجم اإلجمالي 

 الرسمية الموجهة للتعليم

 

وطنية )حسب اللمعايير لنسبة المعلمين المؤهلين وفقا  نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

 ( المستوى

 

، تحقيق زيادة كبيرة في عدد 2030ج بحلول عام -٤

المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون 



نرى أن مصطلح "نسبة إلى غيرهم من 

حتاج إلى توضيح لفهم المهن يالمهنيين" 

 .معها سيتم إجراء المقارنةالتي 

الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة  بالنسبة إلى غيره من المهنيينراتب المعلم متوسط  نتفق مع المؤشر المقترح )*(

 في أقل البلدان نمًوا والدول الجزرية الصغيرة النامية. 

 

 استعداديم مدى سيقهذا المؤشر الهيكلي 

 المعلمين للتعليم

البلدان ذات اإلطار القانوني الذي ينظم 

 مكانة المعلمين
 

 ينمعدل استنزاف المعلم نتفق مع المؤشر المقترح )*( 

تضمن المؤشر توافر الدعم ييجب أن 

المهني المستمر وليس مجرد التدريب 

أثناء الخدمة والتي قد ال تكون معبرة 

 لمعلمينلعن احتياجات الدعم الحقيقي 

التطوير الذين يتلقون نسبة المعلمين 

 والدعم )*( والمجانيالمهني المستمر 
 الذين يخضعون للتدريب أثناء الخدمةنسبة المعلمين 

مدى تدريب  يتناولالمؤشر المقترح 

المعلمين على موضوع المعرفة 

حقوق الطفل في مجال والمهارات 

 والتعليم الشامل والجندر

التربية  المتدربين في مجالن يالمعلم ٪

هج مناوالتعليم الشامل وحقوق الطفل و

 )*( الجندريةالمساواة 

وطنية اللمعايير لنسبة المعلمين المتدربين وفقا 

 (المستوى )حسب

فهم مدى الى المؤشر الحالي  يهدف

لمشاركة في صنع لتمكين المعلمين 

 السياسات وتنفيذها

في جان صنع القرار لالنسبة المئوية ل

المحلي الوطنية و التعليمقطاع 

 ومجموعات العمل التي تشمل ممثلين

 المعلمين )#( عن

 

 

 


