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  1مخرجات التعليم
 

معدل البقاء حتى 
خير من  الصف ا
بتدائي،  التعليم ا

مؤ المساواة بين 
 الجنسين

معدل البقاء حتى 
خير من  الصف ا

بتدائي، التعليم  ا
 ك الجنسين

لمام بالقراءة  معدل ا
والكتابة، كنسبة من 

إجمالي الشباب (الفئة 
 سنة)، 24-15العمرية 

مؤ المساواة بين 
 الجنسين

لمام بالقراءة  معدل ا
والكتابة، كنسبة من 

إجمالي الشباب (الفئة 
، سنة) 24-15العمرية 

 ك الجنسين

 
 

لمام بالقراءة  معدل ا
والكتابة، كنسبة من 

إجمالي البالغين (الفئة 
سنة وما  15العمرية 

فوق)، مؤ المساواة 
 بين الجنسين

لمام بالقراءة  معدل ا
والكتابة، كنسبة من 

إجمالي البالغين (الفئة 
سنة وما  15العمرية 

 فوق)، ك الجنسين

 

وحدة القياس بالمئة مؤ بالمئة مؤ بالمئة مؤ

اليونسكو معهد 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء حصاء ل معهد اليونسكو  معهد اليونسكو ل

حصاء المصدر ل

السنة 2015 2015 2015 2015 2012 2012

الجزائر 79.6 0.8 96.7 1.0 (2013) 93.4 (2013) 1.0

البحرين 95.7 1.0 99.8 1.0 (2011) 97.8 (2011) 1.0

N/A N/A 1.0 87.5 0.9 78.1 جزر الُقمر  

0.9 84.4 (2013) N/A N/A N/A N/A جيبوتي

م 75.8 0.8 93.3 1.0 (2009) 96.1 (2009) 1.0

N/A N/A 1.0 81.5 0.9 79.7 العراق

ردن 98 1.0 99.2 1.0 (2010) 97.9 (2010) 1.0 ا

الكويت 96.2 1.0 99.5 1.0 95.7 1.0

لبنان 94 1.0 99.1 1.0 (2011) 93.3 (2011) 1.1

N/A N/A 1.0 100.0 0.9 91.4 ليبيا

موريتانيا 52.1 0.7 62.6 0.8 64.1 1.0

                                                            
حصائية اللمحة هذه تحديث مّ ت ه المذكورة السنة مع تتوافق البيانات إنّ  ،2016 أيلول/سبتمبر 30 في ا  البيانات أحدث هي البيانات هذه .قوسين بين السنة ُتحدد لم ما أع

 المتوفرة.1
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المغرب 71.7 0.8 95.1 1.0 (2013) 89.3 (2013) 1.0

عمان 93.3 0.9 99.1 1.0 98.7 1.0

فلسطين 96.7 1.0 99.4 1.0 (2013) 97.5 1.0

قطر 97.8 1.0 98.6 1.0 97.7 1.0

N/A 98.7 (2011) 1.0 99.3 0.9 94.8 السعودية

N/A N/A N/A N/A N/A N/A الصومال

السودان 58.6 0.8 70.9 1.0 79.4 (2011) 1.0

سوريا 86.4 0.9 96.4 1.0 (2013) 94 1.1

تونس 81 0.8 97.4 1.0 94.1 1.0

مارات  92.9 1.0 99.4 1.0 92 1.0 العربية ا
المتحدة

اليمن 70 0.6 90.2 0.8 69.5 0.9
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لتحاق بالتعليم   2ا
 

مؤ  
المساواة بين 

الجنسين، 
 التعليم العالي

معدل  
لتحاق  ا
بالتعليم 

العالي، ك 
 الجنسين

 
مؤ المساواة 
بين الجنسين، 
  التعليم الثانوي

لتحاق  معدل ا
بالتعليم الثانوي، 

الجنسينك   

مؤ المساواة 
بين الجنسين، 

بتدائي  التعليم ا

 
لتحاق  معدل ا

بتدائي،  بالتعليم ا
  ك الجنسين

مؤ المساواة 
بين الجنسين، 
التعليم ما قبل 

بتدائي  ا

لتحاق  معدل ا
بالتعليم ما قبل 
بتدائي، ك  ا

 الجنسين

 

وحدة  بالمئة مؤ بالمئة مؤ بالمئة مؤ بالمئة مؤ
القياس

معهد 
اليونسكو 
حصاء  ل

معهد 
اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء  ل

معهد اليونسكو 
حصاء المصدر ل

السنة 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2014
الجزائر (2011) 79.2 (2011) 1.0 118.7 0.9 (2011) 99.9 (2011) 1.0 34.6 1.5
2.3 36.8 N/A N/A N/A N/A 1.0 55.2 البحرين
جزر الُقمر (2013) 23.1 (2013) 1.1 (2013) 105.2 (2013) 0.9 59.3 1.0 8.9 0.8  

جيبوتي (2015) 4.7 (2015) 0.9 (2015) 66.3 (2015) 0.9 (2015) 47.1 (2015) 0.8 (2011) 5 (2011) 0.7
م 30.3 (2013) 1.0 104 (2013) 1.0 (2014) 86.1 1.0 31.6 0.9
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A العراق

ردن (2012) 32.2 (2012) 1.0 (2012) 88.7 (2012) 1.0 (2012) 84.3 (2012) 1.1 (2012) 47.6 (2012) 1.2 ا
الكويت (2011) 80.1 (2011) 1.0 (2013) 104.2 1.0 (2014) 93.6 (2014) 1.1 (2013) 27 (2013) 1.6

لبنان (2013) 84.5 (2013) 0.9 (2013) 97.1 (2013) 0.9 68.2 1.0 42.8 1.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ليبيا

موريتانيا 3.3 1.3 98.0 1.1 (2014) 29.9 (2014) 0.9 (2015) 5.6 (2015) 0.5
المغرب 59.6 0.8 116.1 1.0 (2012) 69.1 (2012) 0.9 24.6 1.0

عمان 54.4 1.0 110.3 1.1 (2012) 99.6 (2012) 1.0 (2011) 28.6 (2011) 1.4

                                                            
حصائية في  مّ ت  ه ما لم ُتحدد السنة بين قوسين.2016أيلول/سبتمبر  30تحديث هذه اللمحة ا هذه البيانات هي أحدث البيانات  ، إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة أع

 المتوفرة.2 
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فلسطين 50.7 1.0 94.9 1.0 (2014) 82.2 (2014) 1.1 44.0 1.6
قطر 58.5 1.0 (2011) 101.4 (2011) 1.0 (2011) 109.4 (2011) 0.9 15.8 6.3
السعودية 16.3 1.3 108.7 1.0 (2014) 108.3 (2014) 0.8 61.1 1.0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A الصومال
السودان (2013) 37.2 (2013) 1 (2013) 70.4 (2013) 0.9 42.7 0.95 (2013) 17 (2013) 1.1
سوريا (2013) 5.9 (2013) 1.0 (2013) 80.1 (2013) 1.0 50.5 1.0 33 (2013) 1.0

تونس 42.8 1 113 (2013) 1.0 (2014) 87.6 (2011) 1.0 34.6 1.6

2.3 22.0 N/A N/A 1.0 106.7 1.0 92.0 
مارات  ا
العربية 
المتحدة

اليمن (2013) 1.3 (2013) 0.9 (2013) 97.5 (2013) 0.8 48.6 0.7 (2011) 10 (2011) 0.4
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمائيبين  ةمشتركالبوابة العربية للتنمية هي مبادرة  مم المتحدة ا    برنامج ا
قليمية لمؤسساتمجموعة التنسيق التابعة و   التنمية العربية الوطنية وا

مي للتنميةو  س وبك للتنمية الدولية البنك ا   وصندوق ا
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