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مصائد األسماك 283 مصائد األسماك 2835   
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الرفاه 240   
 

ذوي االحتياجات البالغين السن و  كبار رعاية 2405
 الخاصة
رعاية األطفال وخدمات الشباب 2400  
الخدمات اإلجتماعية واإلرشاد 2403  

الخدمات 52 الخدمات الشخصية 525  الخدمات المنزلية 5255   
خدمات العناية بالشعر والتجميل 5250  
الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز 5253  
والترفيهالسفر والسياحة  5251  

والصحة المهنيةالعامة خدمات النظافة  520  
 

خدمات الصرف الصحي للمجتمع 5205  
الصحة والسالمة المهنية 5200  

خدمات األمن 523 الجيش والدفاع 5235   
والملكية  األفرادحماية  5230  

خدمات النقل 529 خدمات النقل 5295   
(:8و 7" )أنظر أيضًا اإلرشادات الواردة في القسمين 4" و"8" و"2" أرقامإلى المجاالت التفصيلية في الجدول أعاله، يمكن استخدام  باإلضافة  

على مستوى المجالين الضّيق والتفصيلي أو على مستوى المجاالت الواسعة في  التخصصات" عند تصنيف البرامج والمؤهالت المتعددة 8يستخدم رقم "
"البرامج والمؤهالت المتعددة التخصصات التي تشمل الفنون والعلوم  2088الجزء األكبر من وقت التعّلم المقرر )مثل مجال  خصص لهال الواسع الذي يُ المج

تسلسلي )مثاًل على " عندما ال تتوفر معلومات إضافية عن المجال غير وصف المجال على المستوى التالي األعلى للتصنيف ال2اإلنسانية"(. ويستخدم رقم "
 مستوى المجال الواسع أو على مستوى المجال الضّيق(.

" على مستوى المجال التفصيلي عند تصنيف البرامج والمؤهالت التي ال تقع في أي من المجاالت التفصيلية المدرجة.4ويستخدم مجال "  
.   ففي المسوح إذا كان المجال غير معرو  " أن ُتستخدم في جمع البيانات، خصوصاً 44" أو "444" و "4444ويمكن ألرقام "  

  



يعتبر التصنيف الدولي الموحد للتعليم )إسكد( أحد أفراد أسرة التصنيفات االقتصادية 
واالجتماعية الدولية لألمم المتحدة وهو التصنيف المرجعي لتنظيم برامج التعليم والمؤهالت 

ذات الصلة حسب مستويات ومجاالت التعليم. وقد ُوضع إسكد بداية في أواسط السبعينات كإطار 
متفق عليه دولياً لتجميع وتصنيف وتحليل إحصاءات التعليم القابلة للمقارنة عبر البلدان.

يشكل توّفر تصنيف دولي مشترك خطوة أولى فقط نحو جمع بيانات قابلة للمقارنة. وتقضي 
الخطوة الثانية ضمان تطبيق التصنيف بشكل متسق عبر البلدان. وقد رّكزت المراجعة األخيرة، 

إسكد 2011، بالدرجة األولى، على التغييرات في مستويات البرامج التعليمية )إسكد-برامج/ 
)ISCED-P(، وأدخلت للمرة األولى تصنيفاً لمستويات التحصيل التعليمي على أساس المؤهالت 

)إسكد-تحصيل/ )ISCED-A(. وفي عام 2013 تم اعتماد مراجعة مجاالت التعليم والتدريب 
)إسكد-مجاالت(. وُصمم هذا التصنيف بصورة رئيسية لوصف وتبويب مجاالت التعليم 

والتدريب على مستويات التعليم الثانوي، وبعد الثانوي والعالي كما هو محدد في إسكد 2011. 

ويعتبر معهد اليونسكو لإلحصاء قّيما على أسرة تصنيفات إسكد )إسكد-برامج، وإسكد-تحصيل 
وإسكد-مجاالت(، ويتولى مسؤولية تطويرهم وصيانتهم وتحديثهم وتنقيحهم. ويقدم المعهد 

التوجيه بشأن استخدام إسكد بشكل فعال ومتسق في جمع البيانات الدولية وتحليلها.

معهد اليونسكو لإلحصاء )UIS( هو المكتب اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والتعليم والثقافة )اليونسكو(، وهو بمثابة مستودع لألمم المتحدة لإلحصاءات الدولية 

المقارنة في مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال.




