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أهداف التنمية المستدامة

/في حزيران(20+ ريو)مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة أطلقت بنهاية •
2012يونيو

(2015-2013)نهج متعدد المسارات •
جمعية ، المجموعة العمل المفتوح حول التنمية المستدامة: البلدان األعضاء في األمم المتحدة•

العامة لألمم المتحدة

حلول شبكةالفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة، : ألمين العام لألمم المتحدةا•
، فرق عمل في منظومة األمم المتحدةالتنمية المستدامة

ا الشمالية ، كوري، منتدى التعليم العالميالتعليم للجميعرتسييلجنة : اليونسكو وشركاءها•
2015

المجتمع المدني وغيرها من المجموعات المهتمةهيئات ، غير الحكوميةمنظمات ال•



أهداف التنمية المستدامة

غاية169هدفاً و17•
ة االقتصادية والبيئية واالجتماعي: تشمل الركائز الثالث للتنمية المستدامة•

بشكل عام ووالمساواةالعدالةالتركيز على •
الحد من عدم المساواةحول 10والهدف النوع االجتماعي حول 5الهدف •

في جميع األهداف وسائل التنفيذ وغايات و•
والشراكة العالميةحول وسائل التنفيذ17الهدف •

مواضيع جديدة /مجاالتأهداف وغايات في •

في نيويوركللتنمية المستدامة تم اعتمادها من قبل رؤساء الدول في قمة األمم المتحدة •
(2015سبتمبر /أيلول)



169هدفاً و17تتضمن أهداف التنمية المستدامة •
مؤشر229غاية و

3غايات و7( 4الهدف )يشمل هدف التعليم •
وسائل للتنفيذ

للتعليم أثر على جدول أعمال أهداف التنمية •
:المستدامة وهو مدرج في غايات أخرى

القضاء على الفقر-1

الصحة-3

المساواة بين الجنسين-5

العمل الالئق -8

االستهالك المسؤول-12

تغير المناخ-13

السالم والعدل والمؤسسات القوية-16

التعليم في أهداف التنمية المستدامة



مستويات رصد أهداف التنمية المستدامة

لة مؤشرات لرصد قضايا التعليم ذات الص: وطنية

على المستوى الوطني؛

صلة مؤشرات لرصد قضايا التعليم ذات ال: إقليمية

على المستوى اإلقليمي؛

ات مؤشرات تغطي قضايا مرتبطة بسياس: قطاعية

؛(مؤشر43)التعليم على نحو أكثر شموال 

مجموعة صغيرة من المؤشرات األساسية : عالمية
(.مؤشر11)كجزء من إطار عالمي أوسع 



األدوار األساسية للمؤشرات العالمية والقطاعية

ألغراض هي المؤشرات المرجعية الموافق عليها من البلدان األعضاءالمؤشرات العالمية •
.الرصد الدولي

:بمثابةالمؤشرات القطاعية تعتبر و•

ى أساس إطار عمل لمتابعة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع على المستوى العالمي وعل•
ار قابل للمقارنة الدولية مع نظرة أوسع على مجموعة من األولويات القطاعية من اإلط

العالمي

أن ممكن)قائمة لخدمة أطر المؤشرات للمراجعات اإلقليمية وعمليات الرصد الوطنية •
اطق المؤشرات القطاعية ليست الزامية لكافة المن(. تشمل قائمة أوسع من المؤشرات

.والبلدان



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

ضمان التعليم الجيد المنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعلّم مدى الحياة للجميع



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

جاني ومنصف ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين بتعليم ابتدائي وثانوي م4.1الغاية 
2030وجيّد، يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 

(يتبع)المؤشرات 

لمرحلة في نهاية ا( ب)الثالث؛ / في الصف الثاني( أ: )نسبة األطفال والشباب4.1.1•
على األقل في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون( ج)االبتدائية؛ 

الرياضيات، بحسب الجنس‘ 2’القراءة، ‘  1’الحد األدنى من مستوى الكفاءة في 

في نهاية ( ب)الثالث؛ / في الصف الثاني( أ)تنظيم عملية وطنية لتقييم التعلم 4.1.2•
نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي( ج) المرحلة االبتدائية؛ و

ة الدنيا للمرحلة االبتدائية، والمرحل)معدل القبول اإلجمالي في الصف األخير 4.1.3•
(من التعليم الثانوي



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

(تمةت  )4.1مؤشرات الغاية 

(.ليم الثانويفي المرحلة االبتدائية وفي المرحلتين الدنيا والعليا من التع)معدل اإلتمام 4.1.4•

لدنيا والعليا من لمرحلة التعليم االبتدائي، والمرحلتين ا)نسبة غير الملتحقين بالمدارس 4.1.5•
(التعليم الثانوي

البتدائية في المرحلة ا)النسبة المئوية لألطفال األكبر سناً من أعمار صفهم الدراسي 4.1.6•
(والمرحلتين الدنيا والعليا من التعليم الثانوي

نية اإللزامي المضمون بموجب األُطر القانو( ب) المجاني و( أ)عدد سنوات التعليم 4.1.7•
في مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

دة من ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جي4.2الغاية 
ونوا جاهزين النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يك

2030للتعليم االبتدائي بحلول عام 

المؤشرات 
جاالت نسبة األطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في م4.2.1•

الصحة والتعلم والرفاه النفسي، بحسب الجنس

تعليم قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي بال)معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم 4.2.2•
، بحسب الجنس(االبتدائي

ة وحافزة للتعلمالنسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابي4.2.3•

برامج تنمية ( ب)و التعليم ما قبل االبتدائي( أ)نسبة القيد اإلجمالية لتعليم الطفولة المبكرة في 4.2.4•
الطفولة المبكرة

ر اإللزامي المضمون بموجب األط( ب)المجاني و ( أ )عدد سنوات التعليم قبل االبتدائي 4.2.5•
القانونية



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

لتقني ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم ا4.3الغاية 
جامعي، بحلول عام والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم ال

٢٠٣٠

:المؤشرات

ني معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االث4.3.1•
عشر شهراً الماضية، بحسب الجنس

نسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي بحسب الجنس4.3.2•

، (سنة٢٤و١٥لمن تتراوح أعمارهم بين )نسبة المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني 4.3.3•
بحسب الجنس



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

المهارات الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم4.4الغاية 
مباشرة المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ول

٢٠٣٠األعمال الحرة، بحلول عام 

المؤشرات

االت بحسب نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتص4.4.1•
نوع المهارة

ة في مهارات البالغين الذين يحرزون مستوى المعايير الدنيا للكفاء/النسبة المئوية للشباب4.4.2•
الدراية الرقمية

نشاط البالغين بحسب الفئة العمرية، ومستوى ال/معدالت التحصيل التعليمي للشباب4.4.3•
ه البرنامج جُّ االقتصادي، والمستوى التعليمي، وتو 



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

ص الوصول القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فر4.5الغاية 
ك لألشخاص إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذل

لول ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بح
٢٠٣٠عام 

(:يُتبع)المؤشرات 

ؤشرات ُمدُني، ومستوى الثراء من القاع إلى القمة وم/ ذكر، وريفي/أنثى)بيانات المساواة 4.5.1•
أخرى مثل حالة اإلعاقة، والشعوب األصلية، والمتضررين من النزاع متى أصبحت البيانات 

لجميع مؤشرات التعليم في هذه القائمة التي يمكن تصنيفها( متوافرة



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

(ةم  ت  ت  )4.5مؤشرات الغاية 

اتها لغة التدريسالنسبة المئوية لتالميذ التعليم االبتدائي الذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم األم هي ذ4.5.2•

ائمة على صيغ مدى تخصيص الموارد التعليمية للفئات السكانية المحرومة باالستناد إلى سياسات ق4.5.3•
صريحة

مبلغ اإلنفاق على تعليم التلميذ حسب المستوى التعليمي ومصدر التمويل4.5.4•

صة النسبة المئوية للمساعدة التي قدمت إلى البلدان األقل نمواً من مجموع المساعدات المخص4.5.5•
التعليم



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

لى حد ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء ع4.6الغاية 
٢٠٣٠سواء، بالقراءة والكتابة والحساب، بحلول عام 

:المؤشرات

ابتا من النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ث4.6.1•
المهارات الحسابية، بحسب الجنس( ب)األمية، ( أ)الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول 

البالغين/معدل القرائية لدى الشباب4.6.2•

معدل مشاركة األميين من الشباب والكبار في برامج محو األمية4.6.3•



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

نمية ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم الت4.7الغاية 
ة المستدامة واتبّاع المستدامة، بما في ذلك بجملة من الُسبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمي

لثقافة أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج
اهمة الثقافة في السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مس

٢٠٣٠التنمية المستدامة، بحلول عام 

(:يُتبع)المؤشرات 

التعليم من اجل التنمية المستدامة، بما في ( 2) تعليم المواطنة العالمية و( 1)مدى تعميم 4.7.1•
تعليمية السياسات ال( أ: )ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، وذلك على جميع الصعد في

تقييم الطالب( د)المعلمين و دريبت( ج)المناهج الدراسية و ( ب)الوطنية و 



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

(ةم  ت  ت  )4.7مؤشرات الغاية 

(  (HIVلبشرية النسبة المئوية للمدارس التي تعلّم مهارات حياتية بشأن فيروس نقص المناعة ا4.7.2•
وتقدم تعليماً في التربية الجنسية

مجال حقوق  مدى االضطالع على الصعيد الوطني بتنفيذ إطار البرنامج العالمي للتثقيف في4.7.3•
(للجمعية العامة لألمم المتحدة١١٣/٥٩وفقاً للقرار )اإلنسان 

ظهرون فهما كافياً ، الذين يُ (أو المستوى التعليمي)النسبة المئوية للتالميذ، حسب الفئة العمرية 4.7.4•
للمسائل المتعلقة بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة

علوم عاماً الذين يُظهرون كفاءة في معارف العلوم البيئية و١٥النسبة المئوية للتالميذ البالغين 4.7.5•
األرض



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

إلعاقة، أ بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، وا.4الغاية 
مية فعالة ومأمونة واألطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعلي

وخالية من العنف للجميع

(:يُتبع)المؤشرات 

نترنت( ب)الطاقة الكهربائية؛ ( أ: )نسبة المدارس التي تحصل على4.أ.1• شبكة اإلإ
أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛( ج)ألغراض تعليمية؛ 

هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة؛( د)

ة    مرافق أساسي( ز)مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ ( و)مياه الشرب األساسية؛ ( ه)
وفق التعاريف الواردة في مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي)لغسل األيدي 

(والنظافة الصحية للجميع



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

(:ةم  ت  ت  )أ .4مؤشرات الغاية •

ف، وتمييز النسبة المئوية للتالميذ الذين يتعرضون لترهيب، وعقوبات جسدية، ومضايقات، وعن4.أ.2•
جنسي واعتداء جنسي

عدد االعتداءات على الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية والمؤسسات4.أ.3•



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

ة على ب الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامي.4الغاية 
والبلدان الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

كنولوجيا األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وت
قدمة النمو المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المت

٢٠٢٠والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 

:المؤشرات

ةحجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم المنح بحسب القطاع ونوع الدراس4.ب.1•

عدد منح التعليم العالي الممنوحة بحسب البلد المستفيد4.ب.2•



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

ل التعاون ج الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خال.4الغاية 
الدول الجزرية الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً و

٢٠٣٠الصغيرة النامية، بحلول عام 

(:يُتبع)المؤشرات 

(  ج)دائي؛ التعليم االبت( ب)مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ ( أ)نسبة المعلمين في 4.ج.1•
لتدريب التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من ا( د)التعليم اإلعدادي؛ 
لتدريس ، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم ل(مثل التدريب التربوي)المنظَّم للمعلمين 

على المستوى المناسب في بلد معين

.متوسط عدد التالميذ للمدرس المدرب، بحسب المستوى التعليمي4.ج.2•

ّهلين وفقاً للمعايير الوطنية بحسب الم4.ج.3• ستوى التعليمي النسبة المئوية للمعلمين المؤ 
ونوع  المؤسسة التعليمية



التعليم في أهداف التنمية المستدامة

(ةم  ت  ت  )ج .4مؤشرات الغاية 

.متوسط عدد التالميذ للمدرس المؤه ل الواحد، بحسب المستوى التعليمي4.ج.4•

ب متوسط أجر المعلمين مقارنة بأجور غيرهم من العاملين في المهن األخرى التي تتطل4.ج.5•
امتالك مستوى مشابه من المؤه ل التعليمي

معد ل تناقص أعداد المعلمين بحسب المستوى التعليمي4.ج.6•

شر األخيرة، النسبة المئوية للمعلمين الذين تلقوا تدريباً أثناء الخدمة خالل األشهر االثني ع4.ج.7•
بحسب نوع التدريب



4.3.1المؤشر 

يالرسموغير(نظاميال)الرسمي معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم 
والتدريب خالل االثني عشر شهراً الماضية، بحسب الجنس

بحاجة الى تطوير إضافي/ معتمد للرصد / مؤشر عالمي : حالة المؤشر•

-15بيل المثال على س)النسبة المئوية للشباب والكبار في فئة عمرية معينة : تعريف المؤشر•
أو الذين يشاركون في التعليم النظامي أو غير النظامي( +15أو سنة64-25سنة أو 24

ومن المحبذ (.على سبيل المثال األشهر االثني عشر األخيرة)التدريب في فترة زمنية معينة 
التقني والمهني، أن يتم تفصيل المؤشر بحسب نوع البرنامج التعليمي مثل التعليم والتدريب

لنظامي و غير والتعليم العالي، وتعليم الكبار أو غيرها من البرامج وأن يشمل برامج التعليم ا
.النظامي



اعهإظهار مستوى مشاركة الشباب والكبار في التعليم والتدريب بجميع أنو: لغرضا•

: طريقة الحساب•

ة العمرية المعنية نسبة كبيرة من السكان في الفئتشير القيمة العالية إلى أن : تفسير المؤشر•
.يشاركون في التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب

عدد السكان في نفس الفئة العمرية

عدد الشباب والكبار في فئة عمرية معينة الذين يشاركون 
وغير النظامي والتدريب التعليم النظاميفي 

100 X 

4.3.1المؤشر 



من المدارس أو غيرها من مؤسسات التعليم اإلدارية بيانات من السجالت:مصادر البيانات•
امي وغير متعلقة بالسكان المشاركين في التعليم النظالمعيشيةمسوح األسروالتدريب أو بيانات من 

.النظامي حسب أحادي السن

:مصادر البيانات. البلدان عالية النموفي العديد منحاليابيانات التتوفر •
(Eurostat)الذي ينظمه مكتب اإلحصاء األوروبي ( Adult Education Survey-AES)مسح تعليم الكبار •
 Programme for the International Assessment of Adult)الكبار برنامج التقييم الدولي لكفاءات •

Competencies-PIAAC ) الذي ترعاه منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(OECD)

:محدودية المؤشر

ما في ذلك يمكن توفير التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي في مجموعة متنوعة من األماكن ب-
. قد تكون مختلفةأن مدة التعليم كما المدارس والجامعات وبيئات العمل وغيرها، 

 تعكس اال انها الالبيانات اإلدارية غالباً ما تشمل التعليم النظامي فقط مثل المدارس والجامعات-
. المشاركة في التعليم غير النظامي

.ال يعكس معدل المشاركة كثافة أو نوعية أو نتائج التعليم-

4.3.1المؤشر 



4.3.1المؤشر 

:  لمزيد من المعلومات•

• https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-
survey

• http://www.oecd.org/skills/piaac/

• http://tcg.uis.unesco.org/wp-
content/uploads/sites/4/2019/01/TCG5-REF-4-indicator-4.3.1.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey
http://www.oecd.org/skills/piaac/
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/TCG5-REF-4-indicator-4.3.1.pdf


4.6.1المؤشر 

ابتا من النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ث
نس الحساب، بحسب الج( ب)القراءة و(أ)مهارات الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول 

يحتاج لمزيد من التطوير/ معتمد للرصد / مؤشر عالمي :حالة المؤشر•

الذين تتراوح )والكبار ( سنة24و 15الذين تتراوح أعمارهم بين )النسبة المئوية للشباب :تعريف المؤشر•
كتابة القراءة وال( أ)الذين حققوا أو تجاوزوا مستوى معين من الكفاءة في ( سنة وما فوق15أعمارهم بين 

محو األمية وسيتم قياس مستوى الحد األدنى من الكفاءة مقارنةً بمقاييس مشتركة جديدة ل. الحساب( ب)و
 ً .والحساب والتي يتم تطويرها حاليا

يقاس ( ابالقراءة والكتابة أو الحس)هو معيار المعرفة األساسية في مجال معين المستوى الثابت من الكفاءة 
ً . من خالل تقييمات التعلُّم حالياً على البيانات يعتمد هذا المؤشر. وال توجد حالياً معايير ُمتّفق عليها عالميا

.المنشورة من قبل الوكاالت والمنظمات المتخصصة في مسوح تقييم معارف الشباب والكبار



.الكتابة والحسابيُعدّ المؤشر مقياساً مباشراً لمستويات مهارة الشباب والكبار في القراءة و:الغرض•

لى األقل الحد النسبة المئوية للشباب والكبار في فئة عمرية معينة الذين حققوا ع: طريقة الحساب•
.األدنى من الكفاءة كما هو محدد في تقييم القراءة والكتابة والحساب

:نيُقسم الشباب والكبار إلى فئتين استناداً إلى مستوى مهارات معي: تفسير المؤشر•

اءة كما هو نسبة الشباب والكبار الذين لم يحققوا الحد األدنى من مستوى الكف: دون الحد األدنى( أ)-
.محدد على الصعيد العالمي

ن نسبة الشباب والكبار الذين حققوا أو تجاوزوا الحد األدنى م: عند أو فوق الحد األدنى( ب)-
.  مستوى الكفاءة

4.6.1المؤشر 



: مصادر البيانات•

:  يتم جمع هذا المؤشر من خالل مسوح تقييم المهارات لدى السكان البالغين، مثالً 

 Programme for the International Assessmentبرنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين -
of Adult Competencies (PIAAC)- منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

(OECD)

 Skills Towards(فقطالقراءة)برنامج المهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية-
Employment and Productivity (STEP) Measurement programme– البنك الدولي

 Literacy Assessment Measurementبرنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية -
Programme (LAMP)–معهد اليونسكو لإلحصاء

 Catalogue of Learningمن خالل استمارة خاصة ها عجمببدء المعهد : المسوح الوطنية-
assessments 

4.6.1المؤشر 



: محدودية المؤشر•

قياس مستويات مهارة الشباب والكبار في مجالي القراءة والكتابة والحساب من خالل
المصادر المذكورة سابقاً مكلف ومن الصعب إدارته كما أنه قد يقلل من شأن المهارات 

.الوظيفية في مجاالت مهمة جداً للحياة اليومية والتي يصعب تقييمها بنهج موحدة

القيام به، ال سيما لذلك، قد تكون النتيجة تمثيال غير دقيقاً لما يعرفه الشباب والكبار ويمكنهم
.ثقافيةفيما يتعلق بالمهارات األساسية التي قد تختلف بشكل كبير عبر السياقات ال

4.6.1لمؤشر ا



4.6.1لمؤشر ا

المؤشرالتقدم المحرز في تطوير •

’’في القراءة والحسابالمستوى الثابت من الكفاءة ’’إجراء بحوث لتعريف •

تحديد برامج تقييم الكفاءات الدولية التي يمكن استخدامها لإلبالغ عن المؤشر•
لإلبالغ عن المؤشر في الدول الناميةLAMPاقتراح استخدام نسخة مبسطه من مسح •

 في قاعدة بيانات معهد للدول العربيةحول هذا المؤشرال توجد حتى اآلن أي بيانات
اليونسكو لإلحصاء 



4.أ.1المؤشر 

:  نسبة المدارس التي تحصل على

الطاقة الكهربائية؛( أ)-
نترنت ألغراض تعليمية؛( ب)- شبكة اإلإ
أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛( ج)-
هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة؛( د)-
مياه الشرب األساسية؛ ( ه)-
مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ ( و)-
.مرافق أساسية لغسل األيدي( ز)-



4.أ.1المؤشر 

المرحلة -دائي التعليم االبت)النسبة المئوية للمدارس حسب مستوى التعليم : تعريف المؤشر•
فيها هذه التي تتوفر( المرحلة الثانية من التعليم الثانوي-األولى من التعليم الثانوي 

.الخدمات



:  الكهرباء•

لطاقة باستخدام مثل الشبكة األساسية للتيار الكهربائي، مولدات ا)مصدر للطاقة متاح بشكل منتظم 
التي تمكن من استخدام كاف (الخالرياح، والمياه، والطاقة الشمسية وتلك التي تعمل بالوقود،

.ومستدام من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض تعليمية

:الكمبيوتر لألغراض التربوية/حاسوبيةأجهزة •

. مستقلةالمهي أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم لدعم تقديم الدورات أو احتياجات التدريس والتعل
ت ويمكن أن تشمل هذه األنشطة استخدام أجهزة الكمبيوتر لتلبية االحتياجات من المعلوما
لومات، ألغراض البحث، وإعداد العروض، والقيام بالتدريبات العملية والتجارب، وتبادل المع

.والمشاركة في منتديات النقاش على اإلنترنت لألغراض التعليمية

4.أ.1المؤشر 



:للطالب ذوي اإلعاقة( مالئمةهياكل أساسية)البنية التحتية المالئمة•

جميع هي البيئة المبنية ذات العالقة بالمرافق التعليمية والتي يمكن استخدامها من قبل
لى المستخدمين، بمن فيهم من لديهم أنواع مختلفة من اإلعاقات، بحيث يكونوا قادرين ع

والمقصود هنا هو سهولة الوصول . الوصول الى هذه المرافق واستخدامها والخروج منها
ق مثل مراف)أو استخدام المبنى والخدمات والمرافق /بطريقة مستقلة، والدخول واإلخالء و

ضمان من قبل جميع المستخدمين المحتملين دون مساعدة من أحد مع( المياه والمرافق الصحية
.صحة األفراد وسالمتهم أثناء االستفادة من هذه الخدمات والمرافق

4.أ.1المؤشر 



:مواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة•

عاقة أو مواد التدريس والمنتجات المساعدة التي تتيح للطالب من ذوي اإلالموادهذه تتضمن 
وتشمل . ل تامالمحدودية الوظيفية من االستفادة من التعليم والمشاركة بالبيئة المدرسية بشك

ة والتقييمات مواد التدريس التي يجب ان تكون متاحة للجميع الكتب المدرسية والمواد التعليمي
ة ولغبرايلوغيرها من المواد المتوفرة والمقدمة في صيغ مالئمة مثل الصوت وطريقة 

اإلشارة وصيغ مبسطة يمكن استخدامها من قبل الطالب والمعلمين من ذوي اإلعاقة أو 
.المحدودية الوظيفية

4.أ.1المؤشر 



عليمية أو لمياه الشرب في مبنى المؤسسة التيمكن استخدامهمصدر : مياه الشرب األساسية•
أوقات بالقرب منه بحيث يمكن الوصول إلى نقاط المياه من قبل كافة المستخدمين خالل

.الدراسة

صلة مراحيض منفمع يمكن استخدامهامرافق صحية :مرافق صحية أساسية غير مختلطة•
.الذكور واإلناث في مبنى المؤسسة التعليمية أو بالقرب منهلكل من 

الماء غسل األيدي يمكن استخدامها ويتوفر فيهامرافق ل: مرافق أساسية لغسل األيدي•
.والصابون بشكل متاح لجميع الفتيات والفتيان

4.أ.1المؤشر 



ة يقيس المؤشر إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق األساسية الضروري:الغرض•
.لضمان بيئة تعليمية آمنة وفعالة لكافة الطالب في المؤسسات التعليمية

: طريقة الحساب•

(نفس المستوى التعليمي)اجمالي عدد المؤسسات التعليمية 

(مستوى تعليمي معين)عدد المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها الخدمة 
100X 

4.أ.1المؤشر 



ل إلى تشير القيمة العالية إلى أن المدارس لديها إمكانية جيدة للوصو: تفسير المؤشر•
كانية ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تتاح لكل مدرسة إم. الخدمات والمرافق ذات الصلة

.الوصول إلى كافة هذه الخدمات والمرافق

ليم أو البيانات اإلدارية من المؤسسات التعليمية وغيرها من مراكز التع: مصادر البيانات•
. التدريب

يقيس المؤشر وجود خدمة أو مرفق معين في المدارس ولكن ال يدل : محدودية المؤشر•
.على نوعية الخدمة أو حالة التشغيل

4.أ.1المؤشر 



نة متاحة، في البلدان العربية، ألحدث سالطاقة الكهربائيةتتوفر فيها نسبة المدارس التي 
حسب مستوى التعليم

2019ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


دث م في البلدان العربية، ألحالتعليأجهزة حاسوبية ألغراض نسبة المدارس التي تحصل على
سنة متاحة، حسب مستوى التعليم

2019ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


نترنت ألغراض تعليميةتتوفر فيها نسبة المدارس التي  ربية، ألحدث في البلدان العشبكة اإلإ
سنة متاحة، بحسب مستوى التعليم

2019ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


شكراً الهتمامكم

طالل الحوراني، إحصائي 

قسم مسح التعليم

معهد اليونسكو لإلحصاء

t.el-hourani@unesco.org

www.uis.unesco.org

mailto:t.el-hourani@unesco.org
http://www.uis.unesco.org/

