
مختارةمؤشرات وأدلة 

2019ابريل /نيسان19-15شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية 

هدف التنمية المستدامة الرابعورشة العمل اإلقليمية حول مؤشرات 



 Human Development Indexالتنمية البشريةدليل •
(HDI)

 E-Governmentاإللكترونيةمؤشر تنمية الحكومة •
Development Index (EGDI)

 Global Innovation Indexالعالمياالبتكار دليل •
(GII)

المحتوى



مساعدة تم تطويره بداية من قبل عالم االقتصاد محبوب الحق ب•
من قبل مكتب 1990آخرين وتم استخدامه بدء من العام 

اإلنمائي في تقرير التنمية البشرية العائد لبرنامج األمم المتحدة
تنمية بهدف" تقرير التنمية البشرية"اعداد التقرير العالمي 

؛البلدان وتحسين معيشة الشعوب

يم دليل إحصائي مركب لمؤشرات العمر المتوقع والتعلهو •
.عالمالشعوب حول الإلى مستوى رفاهية ، ويشير ودخل الفرد

(HDI)دليل التنمية البشرية



(HDI)دليل التنمية البشرية

مستوى معيشي الئق معرفة حياة طويلة وصحية األبعاد

ردمتوسط الناتج المحلي اإلجمالي للف متوسط سنوات 

الدراسة

سنوات الدراسة 

المرتقبة

الحياة عند الوالدةتوقع المؤشرات

متوسط الناتج المحلي اإلجمالي دليل 

للفرد

دليل المعرفة توقع الحياةدليل البعددليل

دليل التنمية البشرية



مؤشرات دليل المعرفة

 School life expectancyمعدل سنوات الدراسة المرتقبة-1
من االبتدائي الى العالي

القيد حسبنسب مجموع معدل سنوات الدراسة المرتقبة يمثل •
العمر

:نسبة القيد حسب العمر

لتعليم من مرحلة ا)تعني عدد التالميذ من عمر معين المقيدين بالتعليم 
ي نفس معبر عنه كنسبة مئوية من عدد السكان ف( العالياالبتدائي الى 

ين يستخدم هذا المؤشر لقياس مدى مشاركة السكان في عمر معوالعمر
.في التعليم

دليل التنمية البشرية



=  نسبة القيد حسب العمر

مجموع التالميذ في عمر معين 
100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في نفس العمرالسكانعدد 

:مثال

دليل التنمية البشرية

مر نسبة القيد حسب الع

(%)

عدد التالميذ المقيدين

6في سن 

األطفال في

6سن 

69,2 21113 30527 ذكور

70,5 20486 29045 إناث

69,8 41599 59572 مجموع



من االبتدائي الى العاليالمرتقبة معدل سنوات الدراسة •

ة في مجموع نسب القيد لكافة األعمار ابتداء من سن الخامسهي
.  العاليمن االبتدائي الى كافة مراحل التعليم 

ساب نسبة حين يتعذر توزيع بعض التالميذ حسب العمر يتم احت
مشاركة هؤالء بقسمة عددهم الى اجمالي السكان في الفئة 

ل بعدد العمرية المستهدفة بالمرحلة التعليمية ويضرب الحاص
سنوات الدراسة النظرية للمرحلة

دليل التنمية البشرية



دليل التنمية البشرية

من االبتدائي حتى العاليالمرتقبة معدل سنوات الدراسة 

االبتدائي

)1( 

الثانوي 

العام 

)2(

الثانوي 

المهني 

)3(

الجامعي 

)4(

اجمالي القيد 

)1+2+3+4(
506079010.00

64699944699945986050.79

74857144857145853420.83

85259755259755689490.92

95340095340095503330.97

105421205421205305061.02

1156648629201085695145096161.12

1221049823343886354525714876770.93

1355574415309153624862454703131.03

1425753455187168364977764603651.08

1520136438348162144746984560001.04

16428572158524444244516230.98

17438630162244548544472581.02

1824885492051982734563324486261.02

1916751361961870533607624576620.79

204967318371357411872514715500.40

21193807171371651572624862860.32

22101713761254201359675035630.27

2314809754781022892558645151170.50

2483936839365167240.16

2572876728765124400.14

2633396333965090260.07

2715637156375032890.03

2826075260755057080.05

2926880268805215840.05

611490.13غير محدد

15.66معدل سنوات الدراسة المرتقبة

السكان

نسبة القيد 

حسب العمر

القيد

العمر

العالي



دليل التنمية البشرية

من االبتدائي حتى العاليالمرتقبة معدل سنوات الدراسة 

االبتدائي

)1( 

الثانوي 

العام 

)2(

الثانوي 

المهني 

)3(

الجامعي 

)4(

اجمالي القيد 

)1+2+3+4(
506079010.00

64699944699945986050.79

74857144857145853420.83

85259755259755689490.92

95340095340095503330.97

105421205421205305061.02

1156648629201085695145096161.12

1221049823343886354525714876770.93

1355574415309153624862454703131.03

1425753455187168364977764603651.08

1520136438348162144746984560001.04

16428572158524444244516230.98

17438630162244548544472581.02

1824885492051982734563324486261.02

1916751361961870533607624576620.79

204967318371357411872514715500.40

21193807171371651572624862860.32

22101713761254201359675035630.27

2314809754781022892558645151170.50

2483936839365167240.16

2572876728765124400.14

2633396333965090260.07

2715637156375032890.03

2826075260755057080.05

2926880268805215840.05

611490.13غير محدد

15.66معدل سنوات الدراسة المرتقبة

السكان

نسبة القيد 

حسب العمر

القيد

العمر

من الطالب في 61149هذا المثال لدينا في 

".عمر غير محدد"التعليم العالي ضمن خانة 

لمعالجة ذلك، اقسم على السكان في عمر 

واضرب بمدة ( 22-18)التعليم العالي 

(.سنوات5)المرحلة 

= (61149 ÷ 2367687)  5 =0.13

العالي



:  Mean Years of Schoolingمتوسط سنوات الدراسة–2
سكان الذين اإلعادة، للسنوات متوسط عدد سنوات الدراسة التامة من التعليم، باستثناء 

.عاما واكثر25من العمر بلغوا 

واكثر حسب عاما 25ممن بلغوا من العمر توزيع السكان : البيانات المطلوبة
.(المستوى األعلى الذي اتمه الفرد بنجاح)مستوى التحصيل التعليمي 

مسوح األسر المعيشيةوتعدادات السكان الوطنية: مصادر البيانات

دليل التنمية البشرية



مثال•

وأكثر حسب التحصيل التعليمي25توزيع السكان 

دون 

التعليم 

االبتدائي

بعضا من 

التعليم 

االبتدائي

بعد ثانوي اعداديابتدائي 

الثانوي 

غير العالي

ي تعليم عال

قصير

درجة 

البكالوريو

س او ما 

يعادلها

درجة 

الماجستير

او ما 

يعادلها

درجة 

الدكتوراه او

ما يعادلها

المجموع

 7,589,320 227,679 918,308 1,244,649 318,751 212,501 1,631,704 1,191,524 1,024,558 645,092 174,554ذكور  

 7,235,307 72,353 144,706 868,237 217,059 72,353 1,519,415 1,447,062 1,085,296 1,230,002 578,824اناث 

 14,824,627 300,032 1,063,014 2,112,886 535,810 284,854 3,151,119 2,638,586 2,109,854 1,875,094 753,378المجموع 

دليل التنمية البشرية



دليل التنمية البشرية

متوسط سنوات الدراسة

 دون

م علي  الت

دائي ت االب

عضا  من ب

م علي  الت

دائي ت االب

دائي  دثانوي اعدادي ابت ع  الثانوي ب

عالي غير ال

م علي  عالي ت

قصير

ة  درج

البكالوريوس

ها ما او  عادل ي

ة  درج

ستير  الماج

ها ما او عادل ي

ة  درج

توراه دك  او ال

ها ما عادل ي

جموع الم

ور      7,589,320     227,679     918,308  1,244,649     318,751     212,501  1,631,704 1,191,524 1,024,558    645,092    174,554 ذك

ث      7,235,307       72,353     144,706     868,237     217,059       72,353  1,519,415 1,447,062 1,085,296 1,230,002    578,824انا

سكان مجموع    14,824,627     300,032  1,063,014  2,112,886     535,810     284,854  3,151,119 2,638,586 2,109,854 1,875,094    753,378ال

ور  ذك

     7,589,320     227,679     918,308  1,244,649     318,751     212,501  1,631,704 1,191,524 1,024,558    645,092    174,554السكان عدد

%100%3%12%16%4%3%22%16%13%8%2النسبة

ت سنوا دراسة  ب ال س 0369121314161822المرحلة ح

ط ت متوس سنوا دراسة  0.00.30.81.42.60.40.62.62.20.711.5ال

ث انا

     7,235,307       72,353     144,706     868,237     217,059       72,353  1,519,415 1,447,062 1,085,296 1,230,002    578,824السكان عدد

%100%1%2%12%3%1%21%20%15%17%8النسبة

ت سنوا دراسة  ب ال س 0369121314161822المرحلة ح

ط ت متوس سنوا دراسة  0.00.50.91.82.50.10.41.90.40.28.8ال

جموع السكان م

   14,824,627     300,032  1,063,014  2,112,886     535,810     284,854  3,151,119 2,638,586 2,109,854 1,875,094    753,378السكان عدد

%100%2%7%14%4%2%21%18%14%13%5النسبة

ت سنوا دراسة  ب ال س 0369121314161822المرحلة ح

ط ت متوس سنوا دراسة  0.00.40.91.62.60.20.52.31.30.410.2ال



Geometric mean))الهندسي المتوسط = دليل التنمية البشرية •
لألدلة الثالثة

3

للفرد الجمالي القومي الدخل دليل × العرفة دليل × الحياة توقع دليل

=                                               (للبلد ص)دليل البعد

فة هو يعامل مؤشرا التعليم كأنهما بعدين مختلفين ويكون دليل المعر

شرين تطبق المعادلة أعاله على كل من المؤ. للبعدينالمتوسط الهندسي 

رى ومن ثم يحسب المتوسط الهندسي للنتائج وتطبق المعادلة مرة أخ

لعليا الناتجة من للمتوسطين الهندسيين باستخدام الصفر كقيمة دنيا والقيمة ا

لبيانات المستخدمة ا

دليل التنمية البشرية

الدنياالقيمة –المؤشر للبلد ص قيمة 

الدنياالقيمة –القصوى القيمة 



(ص)مثال من بلد معين
سنة11.4= ( ص)المرتقبة للبلدالدراسة سنوات •

حد )سنة 18= في العينةالمرتقبةالدراسة سنوات القيمة القصوى ل•
(أقصى

سنة0= سنوات الدراسة المرتقبةلالدنيا القيمة •
= (ص)للبلد المرتقبةسنوات الدراسة دليل •

𝟏𝟏.𝟒−𝟎

𝟏𝟖−𝟎
 =0.634

سنوات7= ( ص)الدراسة للبلدسنوات متوسط •

سنة 13.3= في العينةسنوات الدراسة متوسط لالقيمة القصوى •

سنة0= سنوات الدراسة متوسط لالقيمة الدنيا •
=(ص)للبلد الدراسةمتوسط سنوات دليل •

𝟕−𝟎

𝟏𝟑.𝟑−𝟎
 =0.527

دليل التنمية البشرية



= دليل المعرفة •

0.417= الدخل دليل •

0.701= دليل توقع الحياة •

= دليل التنمية البشرية •

دليل التنمية البشرية

 =0.596

 =0.558

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf: لمزيد من المعلومات



مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية 



تنمية الحكومة اإللكترونية مؤشر 

من )معدل القيد اإلجمالي المجمع 

(االبتدائي إلى العالي

متوسط سنوات الدراسة

نوات الدراسة المتوقعةس

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 

+(15)للكبار 

مؤشر رأس المال البشري

2014دراسة الحكومة اإللكترونية : األمم المتحدة: لمزيد من المعلومات
http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/Complete-Survey-Arabic-2014.pdf



(من االبتدائي إلى العالي)معدل القيد اإلجمالي المجمع •
الي اجمالي القيد في كافة مراحل التعليم من االبتدائي الى الع•

لسكان بصرف النظر عن السن معبر عنه كنسبة مئوية من اجمالي ا
في الفئة العمرية المستهدفة 

+(15)معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للكبار •
عاما واكثر الذين 15النسبة المئوية من السكان ممن هم •

. يستطيعون كتابة وفهم نص بسيط عن حياتهم اليومية

مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية 



تصنيف سنوي للدول حسب هو (GII)االبتكار العالمي دليل •
.  في مجال االبتكارونجاحهاقدرتها 

والمعهد األوروبي ألداره األعمال كورنيلجامعة تنشره •
(INSEAD ) العالمية للملكية الفكرية والمنظمة((WIPO ،

.أخرىبالشراكة مع منظمات ومؤسسات 

.2007بدأ نشره منذ العام •

.  يساهم المعهد فيه بمجموعة من المؤشرات•

دليل االبتكار العالمي



نى كل منهما األدلة الفرعية، يباثنين من على يعتمد دليل االبتكار العالمي •
:على مجموعة من الركائز األساسية

:دليل مدخالت االبتكار، خمس ركائز أساسية•
Institutionsالمؤسسات 1.

Human capital and researchوالبحث المال البشري رأس 2.

Infrastructureالبنى التحتية 3.

Market sophisticationرقي السوق 4.

Business sophisticationرقي األعمال 5.

:  دليل مخرجات االبتكار، ركيزتان أساسيتان•
Knowledge and technology outputsوالتكنولوجيا المعرفة مخرجات 6.

Creative outputsالمخرجات اإلبداعية 7.

عدة تقسم كل ركيزة إلى ركائز فرعية وتتكون كل ركيزة فرعية من•
(.  2018في عام 80)مؤشرات فردية 

دليل االبتكار العالمي



رعية، ثالث ركائز فالىوالبحث المال البشري رأس تقسم ركيزة •
وتحسب قيمة كل منها استنادا الى مجموعة من المؤشرات على

:الشكل التالي
(2.1)التعليم •

لي االنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المح: 2.1.1•
اإلجمالي 

من نسبة على التلميذ في التعليم الثانوي كالحكومياالنفاق: 2.1.2•
للفرداإلجمالي متوسط الناتج المحلي 

المرتقبةالدراسة معدل سنوات : 2.1.3•
فيفي القراءة والرياضيات والعلوم النتائج متوسط : 2.1.4•

PISAاختبار
متوسط التالميذ للمدرس في التعليم الثانوي: 2.1.5•

دليل االبتكار العالمي



(2.2)التعليم العالي •

نسبة القيد اإلجمالي في التعليم العالي: 2.2.1•

اء والبنوالهندسة والتصنيع فروع العلوم خريجي : 2.2.2•
كنسبة من اجمالي الخريجين في التعليم العالي 

ليم معدل االنتقال الوافد للطالب الدوليين في التع: 2.2.3•
العالي 

( 2.3)البحث والتطوير •

عدد الباحثين لكل مليون من السكان: 2.3.1•

ناتج االنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير كنسبة من ال: 2.3.2•
المحلي اإلجمالي 

دليل االبتكار العالمي

:لمزيد من المعلومات

https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#framework

https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#framework


ي االنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحل•
(  الجاري والرأسمالي)مجموع اإلنفاق الحكومي هو اإلجمالي 

حلية، والمعلى التعليم من قبل اإلدارات المركزية واإلقليمية 
معبّر عن كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

 tاإلنفاق الحكومي على التعليم في السنة المالية مجموع 

100xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tالمحلي اإلجمالي في السنة المالية الناتج 

دليل االبتكار العالمي



بة من متوسط االنفاق الحكومي على التلميذ في التعليم الثانوي كنس•
للفردالناتج المحلي اإلجمالي 

 tالية السنة المفي التعليم الثانوي على ( استثناء الدعم الدولي (الذاتيالحكومي اإلنفاق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tالعام الدراسي في التعليم الثانوي إجمالي القيد في 

100xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالسنة المالية في المحلي اإلجمالي الناتج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tمنتصف العام عدد السكان في إجمالي 

دليل االبتكار العالمي



من االبتدائي الى العاليالمرتقبة سنوات الدراسة معدل •

ة في مجموع نسب القيد لكافة األعمار ابتداء من سن الخامسهي
.  كافة مراحل التعليم من االبتدائي الى العالي

دليل االبتكار العالمي



الثانويمتوسط التالميذ للمدرس في التعليم •

ينةفي سنة دراسية معالتالميذ في التعليم الثانوي عدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المدرسين في التعليم الثانوي

:  من المفيد االنتباه الى

ضورة اعتماد إطار متسق أو موحد لبيانات القيد والمدرسين؛•

ل اشكالية مقارنة المؤشر نتيجة لعدم استخدام معادالت الدوام الكام•
النظر المؤشر حاليا يستخدم عدد افراد المدرسين بصرف)للمدرسين 

(عن عدد ساعات التدريس التي يقدمونها
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نسبة القيد االجمالية في التعليم العالي •

5إسكدمن)هي إجمالي القيد في كافة مستويات التعليم العالي 
ئة معبراً عنه كنسبة من اجمالي السكان في الف( 8إسكدالى 

رج العمرية الممتدة على السنوات الخمس التي تلي عمر التخ
النظري من التعليم الثانوي 
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بة من خريجي فروع العلوم والهندسة والتصنيع والبناء كنس•
ى التصنيف العالي وذلك استنادً الاجمالي الخريجين في التعليم 

(  2013مجاالت -إسكد)الدولي لمجاالت التعليم والتدريب  
(  ISCED –F 2013)أو 

http://uis.unesco.org/en/file/1387/download?token=OnpnQvQl

دليل االبتكار العالمي

http://uis.unesco.org/en/file/1387/download?token=OnpnQvQl


عالي المعدل االنتقال الوافد للطالب الدوليين في التعليم •
Inbound mobility rate

د الذين يدرسون في بل( من الخارج)الطالب الدوليين عدد 
ليم العالي بالتعالقيد معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي معين، 

.في ذلك البلد
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معهد اليونسكو لإلحصاء

www.uis.unesco.org

شكرا  


