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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 ضمان أن تتاح للجمیع سبل متكافئة للحصول على التعلیم الجید وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع :٤الھدف 

0.bالغایة . 
بناء مرافق تعلیمیة تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بین الجنسین، ورفع مستوى المرافق التعلیمیة القائمة، وتھیئة بیئة  :أ-٤الغایة 

 نة وخالیة من العنف وشاملة للجمیعتعلیمیة فعالة ومأمو

0.cر. المؤش 
 نسبة المدارس التي تقدم الخدمات األساسیة حسب نوع الخدمة :۱-أ-٤المؤشر 

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2022آذار/مارس  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۸-۱۷ج، -۹، ۷-۱، ۲-٦، ۱-٦

0.g.   الدولیة المسؤولة عن الرصد العالميالمنظمات 
 (UIS) معھد الیونسكو لالحصاء

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UISمعھد الیونسكو لالحصاء (

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

  التعریف:
) التي المرحلة الثانیة من التعلیم الثانويوالمرحلة األولى من التعلیم الثانوي و االبتدائيالنسبة المئویة للمدارس حسب مستوى التعلیم (التعلیم 
 تتمتع بإمكانیة الوصول إلى المرفق أو الخدمة معینة.

 
 المفاھیم:

الشبكة/التیار الكھربائي، وطاقة الریاح، الكھرباء: یشیر ھذا المصطلح إلى مصادر الطاقة المتاحة بصورة میسّرة ومنتظمة (مثل توصیل 

المعلومات  والمیاه، والطاقة الشمسیة، ومولدات تعمل بالوقود، وما إلى ذلك) والتي تتیح استخداماً كافیاً ومستداماً للبنیة األساسیة لتكنولوجیا

 واالتصاالت ألغراض تعلیمیة.

نترنت المتاحة لتعزیز التعلیم والتعلّم، والتي یمكن للطالب الوصول إلیھا. وتُعرَّف اإلنترنت ألغراض تعلیمیة: یشیر ھذا المصطلح إلى خدمة اإل

لشبكة شبكة اإلنترنت بأنھا شبكة حاسوبیة تربط بین كافة أنحاء العالم، وتوفر للطالب سُبُل الوصول إلى عدد من خدمات االتصاالت، بما فیھا ا

خبار والترفیھ وملفات البیانات، بغض النظر عن الجھاز المستخدم. ویعني ذلك أن ھذا االتصال العالمیة، وتسمح وتبادل البرید اإللكتروني واأل
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ال یجري حصراً عن طریق الحاسوب، بل یمكن أیضاً الوصول إلى شبكة اإلنترنت عن طریق الھاتف المحمول أو األلواح المحمولة، أو 

لرقمي، وما إلى ذلك. كما یمكن االتصال شبكة اإلنترنت عبر الحزمة العریضة الثابتة الحاسوب الیدوي الرقمي، أو آلة األلعاب، أو التلفزیون ا

 أو الحزمة الرفیعة الثابتة، أو عبر شبكة الھاتف المحمول.

 

اجات أجھزة الكمبیوتر/الحواسیب لألغراض تعلیمیة: یُشیر ھذا المصطلح إلى استخدام الحواسیب لتیسیر عملیة تقدیم الدروس أو تلبیة االحتی

ضیر التعلیمیة والتعلُّمیة المستقلّة. وقد یشمل ذلك استخدام الحواسیب أو اإلنترنت لتلبیة الحاجة إلى جمع المعلومات ألغراض البحوث، وتح

العروض، وإجراء تمارین وتجارب عملیة، وتبادل المعلومات، والمشاركة في منتدیات النقاش على اإلنترنت ألغراض تعلیمیة. والحاسوب 

جھاز إلكتروني قابل للبرمجة ویمكنھ تخزین البیانات واستردادھا ومعالجتھا، ویسمح بتبادل المعلومات بطریقة عالیة التنظیم. ویستخدم  ھو

 الحاسوب أیضاً إلجراء عملیات ریاضیة أو منطقیة بسرعة عالیة بناءً على مجموعة من التعلیمات أو الخوارزمیات. تشمل األجھزة الحاسوبیة

 اع التالیة:األنو

 الحاسوب المكتبي ھو جھاز عادةً ما یبقى ثابتاً في مكان واحد، ویجلس المستخدم أمامھ، أمام لوحة المفاتیح؛ -

الحاسوب المحمول ھو جھاز صغیر بحیث یمكن حملھ، وعادة ما یسمح بإنجاز نفس المھام التي یقوم فیھا الحاسوب المكتبي. تشتمل أنواع  -

 على الحواسیب الدفتریة وأجھزة النت بوك، ویُستثنى منھا الحواسیب اللوحیة وغیرھا من األجھزة المحمولة المماثلة؛ الحواسیب المحمولة 

الحاسوب اللوحي (أو أيّ حاسوب محمول مماثل) ھو حاسوب مدمج في شاشة لمس مسطّحة، ویتم تشغیلھ من خالل لمس الشاشة بدالً من  -

 استخدام لوحة مفاتیح فعلیة.

ع عرَّف البنیة األساسیة المكیّفة بأنھا أي بیئة مبنیة ذات صلة بمرافق التعلیم، ومتاحة لجمیع المستخدمین، بمن فیھم األشخاص ذوي أنوا وتُ 

ع مختلفة من اإلعاقة، ومُصممة على نحو یضمن وصولھم إلى ھذه المرافق واستخدامھا والخروج منھا. وتُشیر إمكانیة الوصول إلى سھولة اتّبا

ج مستقل في التنقّل، والدخول، واإلجالء و/أو استخدام مبنى معیّن وخدماتھ ومرافقھ (مثل المیاه والصرف الصحي)، لجمیع المستخدمین نھ

 المحتملین للمبنى، مع ضمان صحة الفرد وسالمتھ ورفاھھ أثناء ھذه األنشطة. 

تخدمة لمساعدة الطالب والمعلمین ذوي اإلعاقة أو القصور وظیفي في وتشتمل المواد المكیّفة على كافة المواد التعلیمیة والمنتجات المس

 الوصول إلى خدمات التعلیم والمشاركة الكاملة في البیئة المدرسیة. 

مة في مقدَّوتُشیر المواد التعلیمیة التي یمكن الوصول إلیھا إلى الكتب المدرسیة، والمواد التعلیمیة، والتقییمات وغیرھا من المواد المتاحة وال

لمین ذوي أشكال مالئمة مثل المواد السمعیة، والمواد المتاحة بلغة اإلشارة أو طریقة برایل، واألشكال المبسّطة التي تُفید كل من الطالب والمع

 اإلعاقة أو القصور الوظیفي. 

 

ت "المحسّنة" المحدّدة في األھداف اإلنمائیة وتُعرَّف خدمات میاه الشرب األساسیة بأنھا مصادر ونقاط لمیاه الشرب قابلة لالستخدام (الفئا

 لأللفیة) في أماكن العمل أو الدراسة أو بالقرب منھا، ومتاحة لجمیع المستخدمین أثناء الدوام المدرسي. 

ف اإلنمائیة وتُعرَّف مرافق الصرف الصحي األساسیة بأنھا مرافق الصرف الصحي القابلة لالستخدام (الفئات "المحسّنة" المحدّدة في األھدا

 لأللفیة) في أماكن العمل أو الدراسة، أو بالقرب منھا، والمنفصلة لكل من الذكور واإلناث. 

 ھي مرافق قابلة لالستخدام لغسل الیدین بالمیاه والصابون ومتاحة لجمیع الفتیات والفتیان. المرافق األساسیة لغسل األیدي
 

2.B. وحدة القیاس 
 نسیة مئویة (%) 

2.C. التصنیفات 
المرحلة الثانیة من والمرحلة األولى من التعلیم الثانوي و التعلیم االبتدائي) لتحدید مرحلة ISCEDیستخدم التصنیف الدولي الموحد للتعلیم (

 .التعلیم الثانوي
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
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3.A. مصادر البیانات 
 البیانات اإلداریة المجمعة من المدارس وغیرھا من الجھات المعنیة بتوفیر التعلیم أو التدریب.) 1(

 ) تقییمات التعلّم الشاملة لعدّة بلدان.2(

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 للمصادر اإلداریة:

التعلیم أو األجھزة اإلحصائیة الوطنیة. وتُجمع البیانات من ینتج معھد الیونسكو لإلحصاء سلسلة زمنیة تستند إلى البیانات الواردة من وزارات 

خالل المسوح السنویة الخاصة بالتعلیم النظامي والمعنیة بمواضیع الوصول إلى الكھرباء ومیاه الشرب والصرف الصحي ومرافق غسل 

تصاالت في مجال التعلیم، أي بشأن الحصول على الیدین. كما تُجمع البیانات من خالل المسوح الخاصة باستخدام تكنولوجیا المعلومات واال

بیانات وفقاً  الكھرباء واإلنترنت والحواسیب. وحالیاً، ال تُجمع أي من البیانات المتعلّقة بالبنیة األساسیة المكیّفة. ویُطلب من البلدان أن تقدم

 كانیة المقارنة الدولیة للمؤشرات الناتجة.لمستویات التعلیم المحدّدة في التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم، وذلك لضمان إم

عند ورود نتائج غیر مقنعة، یتم التحقّق من صحة البیانات المُستلمة باستخدام أنظمة الكشف اإللكتروني للتدقیق في األخطاء الحسابیة 

الغ عن البیانات لتصویب األخطاء أو تقدیم والتناقضات وتحلیل االتجاھات. وتَُوّجھ االستفسارات المحتملة إلى ممثلي البلدان المعنیین باإلب

ع البلدان أیضاً على تقدیم تقدیرات لبنود البیانا ت الناقصة التفسیرات الالزمة بشأن أي نتائج صحیحة لكن غیر مقنعة. وخالل ھذه العملیة، تُشجَّ

 أو غیر الكاملة.

معھد الیونسكو لإلحصاء وإبداء التعلیقات خالل االستعراض السنوي كما تُتاح للبلدان فرصة االطالع على المؤشرات الرئیسیة التي یصدرھا 

 الوطني للمؤشرات.

 
 للتقییمات التعلّم الشاملة لعدّة بلدان:

صاء تُجمع البیانات من مدیري برامج التقییمات الشاملة لعدّة بلدان، وھي عادةً ما تكون متاحة للتحمیل العام.  یضطلع معھد الیونسكو لإلح

ه البیانات لتوفیر التقدیرات المطلوبة للمؤشر.  وعند وجود أكثر من نقطة بیانات واحدة لمستوى معیّن من التعلیم المدرسي، یُستخدم بتحلیل ھذ

 من المرفق االستبیان المستخدم لجمع البیانات في التقییمات الشاملة لعدّة بلدان. 2متوسط النقطتین كمؤشر. ویعرض الجدول 

 

3.Cلجمع البیانات  . الجدول الزمني 
) ومسح المشترك للیونسكو ومنظمة التعاون عادة ما یتم إطالقھ في الربع الرابعللمصادر اإلداریة: المسح السنوي لـمعھد الیونسكو لإلحصاء (

 في حزیران/یونیو). عادةً( UOEوالتنمیة في المیدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبیة 

 للتقییمات الشاملة للحدود: تُنشر البیانات لالطالع العام.

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 وأیلول/سبتمبر).آذار/مارس بیانات معھد الیونسكو لإلحصاء مرتین في السنة (في  تنشر

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 للمصادر اإلداریة: وزارات التعلیم و/أو األجھزة اإلحصائیة الوطنیة.

 لتقییمات التعلّم الشاملة لعدّة بلدان: مدیرو برامج التقییم الدولي للطالب.
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3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 )UISلإلحصاء (معھد الیونسكو 

3.G. التفویض المؤسسي 
ھو الفرع اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو). ینتج المعھد بیانات قابلة  (UIS) معھد الیونسكو لإلحصاء

 .ثقافة واالتصال للبلدان في جمیع مراحل التنمیةللمقارنة دولیاً ومنھجیات في مجاالت التربیة والعلوم وال
بوضوح على ما یلي: "اعتراًفا بأھمیة تنسیق الرصد واإلبالغ، سیظل معھد الیونسكو لإلحصاء  100 § لإلجراء 2030إطار التعلیم ینص 

القابلة للمقارنة على المستوى الدولي. وستستمر في إنتاج مؤشرات مراقبة دولیة بناءً على المسح التعلیمي  التعلیم المصدر الرسمي لبیانات
دولة وإقلیم. باإلضافة إلى جمع  200ى التي تضمن إمكانیة المقارنة الدولیة ألكثر من السنوي الخاص بھا وعلى مصادر البیانات األخر

البیانات، سیعمل معھد الیونسكو لإلحصاء مع الشركاء لتطویر مؤشرات جدیدة، وأسالیب إحصائیة وأدوات رصد لتقییم التقدم بشكل أفضل 
 " SDG-Education 2030 SC عالمتعلقة بوالیة الیونسكو، والعمل بالتنسیق م الغایاتعبر 

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

  .یقیس ھذا المؤشر إمكانیة وصول المدارس إلى الخدمات والمرافق األساسیة الالزمة لضمان بیئة تعلیمیة آمنة وفعّالة لجمیع الطالب

للوصول إلى الخدمات والمرافق المناسبة. من الناحیة المثالیة، یجب أن تُتاح لكل وتشیر النسبة المرتفعة إلى أن المدارس توفر إمكانیة جیدة 

 مدرسة سُبُل الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 حالتھا التشغیلیة.عنى ھذا المؤشر بقیاس وجود خدمة أو مرفق معیّن في المدارس ولكنھ ال یقیس جودة ھذه الخدمات أو المرافق أو یُ

 

4.C. طریقة االحتساب 
 طریقة االحتساب:

ویُعبَّر عن عدد المدارس في مستوى تعلیمي معیّن التي تُتیح الوصول إلى المرافق ذات الصلة، كنسبة مئویة من مجموع المدارس في ھذا 

 المستوى التعلیمي.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛,𝑓𝑓 = 
𝑃𝑃𝑛𝑛,𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑛𝑛
 × 100 

 حیث:

n,fPS  = النسبة المئویة للمدارس في مستوى تعلیميn  التي التي یُتاح فیھا إمكانیة إلى المرفقf 

 n,fS = المدارس في مستوى تعلیميn  التي یُتاح فیھا إمكانیة الوصول إلى المرفقf 

 nS = مجموع المدارس في مستوى تعلیميn 

 
 

4.D  .التحقق 
اإلحصاء الوطنیة أو وزارات التعلیم أو  أجھزةیشارك معھد الیونسكو لإلحصاء جمیع قیم المؤشرات والمالحظات حول المنھجیة مع 

 والتحقق من صحتھا قبل نشر البیانات.والتعلیق علیھا الوكاالت األخرى ذات الصلة في البلدان الفردیة لمراجعتھا 

https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
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4.E. التالتعدی 
لضمان إمكانیة المقارنة الدولیة  (ISCED) یجب اإلبالغ عن البیانات وفقًا لمستویات التعلیم المحددة في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم

 .للمؤشرات الناتجة
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على المستوى البلد •

للبیانات الناقصة أو غیر المكتملة للتوصّل إلى تقدیرات قابلة للنشر یضطلع معھد الیونسكو لإلحصاء بتقدیر بعض البنود الرئیسیة 
على المستوى القطري. وإذا تعذّر ذلك، یقوم معھد الیونسكو لإلحصاء بإسناد قیمة اعتباریة للبیانات الناقصة الستخدامھا حصراً في 

 .احتساب المجامیع اإلقلیمیة والعالمیة
إلى أدلة من البلد نفسھ (مثل المعلومات الواردة من مقدمي البیانات عن حجم العنصر الناقص،  وفي جمیع الحاالت، تستند التقدیرات

أو عن طریق المراسالت أو المنشورات أو البیانات على صفحة الوزارة أو المكتب اإلحصائي الوطني على شبكة اإلنترنت، أو من 
 .ة من البلد المعني عن السنة السابقةخالل المسوح التي أجرتھا منظمات أخرى) أو البیانات الوارد

كمال وإذا ما توفّرت بیانات عن بلدٍ ما لسنة سابقة وسنة أحدث من السنة التي ال تتوفر بشأنھا بیانات، تُمأل البیانات الناقصة بعملیة است
حال توفرت بیانات عن سنة خطي بسیطة. وفي حال توفرت بیانات عن سنة سابقة فقط، تُستخدم القیمة األحدث كتقدیر. وكذلك، في 

 .أحدث فقط، تستخدم القیمة األخیرة كتقدیر
اشراً وإذا لم تتوفر أيّ من البیانات المطلوبة لبلدٍ ما، یمكن التوصّل إلى التقدیرات الالزمة استناداً إلى متغیّر آخر یرتبط ارتباطاً مب

لمدارس التي تُتیح الوصول إلى الخدمات أو المرافق األساسیة من بالعنصر الذي یجري تقدیره. فعلى سبیل المثال، یمكن تقدیر نسبة ا
 .خالل مجموع عدد المدارس

 .وفي حال لم تتوفر بیانات عن أي سنة قد تُفید في التقدیر، یُستخدم المتوسط غیر المرجح للمنطقة التي یقع فیھا البلد المعني
 نات على الصعید البلدوحالیاً، ال توضع أي تقدیرات لھذا المؤشر لغرض نشر البیا

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
إلى  تُستخلص المجامیع اإلقلیمیة والعالمیة من البیانات الوطنیة القابلة للنشر والمُفتَرضة على حدٍ سواء. وتشیر البیانات القابلة للنشر

المستخلصة من تقدیرات واضحة یجریھا المعھد استناداً إلى البیانات التي تقدمھا الدول األعضاء إلى معھد الیونسكو لإلحصاء أو تلك 
معاییر محدّدة سلفاً. وفي كلتا الحالتین، تُرسل ھذه البیانات إلى الدول األعضاء للتحقّق من صحتھا قبل أن یعتبرھا المعھد قابلة 

  .للنشر
حصاء قیمة افتراضیة للبیانات الوطنیة لغرض احتساب وعندما ال تتوفر البیانات المطلوبة عن جمیع البلدان، یضع معھد الیونسكو لإل

  .المتوسطات اإلقلیمیة فقط، وال تنشر ھذه البیانات أو توّزع خالف ذلك
 تُحتسب المجامیع اإلقلیمیة والعالمیة كمتوسطات مرّجحة باستخدام مقام المؤشر كوزن ترجیحي.

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
اإلقلیمیة والعالمیة كمتوسطات مرّجحة باستخدام مقام المؤشر كوزن ترجیحي. وكما ذُكر آنفاً، إذا لم تتوفر بیانات قابلة للنشر تُحتسب المجامیع 

 عن بلد معیّن أو سنة معیّنة، توضع قیم مُفترضة لغرض حساب المجامیع اإلقلیمیة والعالمیة.
 

4.H.    البیانات على الصعید  المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع
 الوطني

على الموقع الشبكي  تتوفروالمنھجیة التي ینبغي استخدامھا لحساب ھذا المؤشر. بشأن للبلدان توجیھات لقد وضع معھد الیونسكو لإلحصاء 
إطار قابل للمقارنة دولیًا التي تساعد البلدان على اإلبالغ عن بیاناتھا في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم خرائط  لمعھد الیونسكو لإلحصاء

)mappings-http://uis.unesco.org/en/isced.( 
 

4.I  . إدارة الجودة 
نقطة بیانات في یُستكمل إدراج ألغراض الشفافیة، ویحتفظ معھد الیونسكو لإلحصاء بقاعدة البیانات العالمیة المستخدمة إلنتاج ھذا المؤشر. 

فنیة لمعھد الیونسكو لإلحصاء لضمان االتساق والجودة الشاملة قاعدة البیانات باتباع بروتوكول وتتم مراجعتھ من قبل نقاط االتصال ال

http://uis.unesco.org/en/isced-mappings
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تم وصف ضمان جودة المعلومات و .ستنادا إلى معاییر موضوعیة لضمان إدراج أحدث المعلومات الموثوقة في قاعدة البیاناتاللبیانات، 
 برامج التقییم عبر الوطنیة.في دلیل التي تنتجھا 

 

4.J  . ضمان الجودة 
تتضمن عملیة ضمان الجودة مراجعة وثائق المسح للتأكد من أن تعریف برامج التعلم المنظمة متسق عبر مختلف المسوح، ومراجعة قیم 

 التشاور مع موفري البیاناتوالمؤشر عبر الوقت، وحساب مقاییس الموثوقیة، وفحص اتساق قیم المؤشرات المستمدة من مصادر مختلفة، 
 لزم األمر.إذا 

یع یقدم معھد الیونسكو لإلحصاء، قبل إصدار بیاناتھ السنویة وإضافة أي مؤشرات إلى قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة المستدامة العالمیة، جمو
الوطنیة أو وزارات التعلیم أو غیرھا من الوكاالت ذات الصلة في  ءاإلحصا أجھزةالمتعلقة بالمنھجیة المتبعة في والمالحظات قیم المؤشرات 
 والتعلیق علیھا.لمراجعتھا فرادى البلدان 

 

4.K  . تقییم الجودة 
ذلك وینبغي أن یستند المؤشر إلى معدل االلتحاق حسب السنة الواحدة في برامج التعلم المبكر في جمیع أنواع مؤسسات التعلیم ، بما في 

المؤسسات العامة والخاصة وجمیع المؤسسات األخرى التي توفر برامج تعلیمیة منظمة. وتشمل معاییر تقییم الجودة ما یلي: یجب أن 
،  ؛ ویجب أن تكون قیم البیانات تمثیلیة على المستوى الوطني للسكان ، وإذا لم یكن األمر كذلك التوثیق المناسبتتضمن مصادر البیانات 

 سابقا. ؛ والبیانات معقولة وتستند إلى االتجاھات واالتساق مع القیم المنشورة/المبلغ عنھا بالنسبة للمؤشروضع حواشي علیھا  فینبغي 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 للمصادر اإلداریة:
 105بلدان للصرف الصحي، و 103بلدان للمیاه، و 109بلدان لإلنترنت، و 106بلداً للكمبیوتر/للحواسیب، و 113بلداً للكھرباء، و 140

 2010بلداً للبنیة األساسیة المكیّفة التي لدیھا نقطة بیانات واحدة على األقّل في الفترة الممتدة بین عامي  50بلدان لمرافق غسل الیدین، و
 2019و
 صادر تقییم الطالب:لم

من المرفق المؤشرات المتاحة من خالل تقییم المقترح للتعلّم الشامل لعدّة بلدان والمُدرج في البیانات وفي عدد من البلدان  1یعرض الجدول 
 المشاركة في برنامج التقییم.

  
 التسلسل الزمني:

2000-2019 
 

 التفصیل:
 حسب مستوى التعلیم

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

الموحد  قد یظھر بعض التباین بین األرقام المنشورة على الصعید الوطني واألرقام الدولیة نظراً الختالف نظم التعلیم الوطنیة والتصنیف الدولي
التعلیم، مثل التعلیم الخاص أو تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، للتعلیم (إسكد)، أو أوجھ االختالف في التغطیة (أي مدى إدراج أنواع مختلفة من 

 في واحد من ھذین النظامین).
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 الرابط:

http://uis.unesco.org/  

http://uis.unesco.org/
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 المراجع:

 
والحواسیب ألغراض التربویة: انظر دلیل قیاس تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت نسبة المدارس التي تتیح الوصول إلى الكھرباء، واإلنترنت، 

 لمعھد الیونسكو لإلحصاء. 2في التعلیم، ورقة رقم 

 
WASH Monitoring Indicators: https://www.unicef.org/wash 
 
 
UIS Questionnaires on Statistics of Information and Communication Technologies (ICT) in Education and 
the Regional Module for Africa: http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/default.aspx. 
 

 

 البلدانالمستخدمة لتقدیر قیم المؤشرات باستخدام التقییمات الشاملة لعدة األسالیب : ملحق

 

ت الصلة. تُصمم التقییمات الشاملة لعدّة بلدان على أساس العینات، وتقدم، بصفتھا ھذه، تقدیرات بشأن نسبة المدارس التي تتوفر فیھا المرافق ذا

الشامل لعدّة بلدان.  وقد وللحصول على التقدیرات المطلوبة اتُّبعت األسالیب المقترحة من المنظمة المعنیة التي تتولى مھمة تقدیم بیانات التقییم 

اعتمدت كافة المسوح إجراءً یقضي بأخذ العینات على مرحلتین، حیث قامت باختیار المدارس وعینات من الصفوف الدراسیة أو الطالب في 

ي تتوفر فیھا المرافق ھذه المدارس بشكٍل عشوائي.  واستُخدمت بیانات المستوى المدرسي في المرحلة األولى لتقدیر النسب المئویة للمدارس الت

من عدد السكان الممثلین في عینة  1الجدول  ملحقالمعنیة. بعدھا، تمّ ترجیح البیانات حسب األوزان الترجیحیة للعینات المدرسیة.  ویوضح 

 المدارس.

https://www.unicef.org/wash


 2022آذار/مارس  31آخر تحدیث: 
 

 المدرسیة المجمعة من خالل تقییم التعلم الشامل لعّدة بلدان.من المرفق: بیانات عن مؤشرات البیئة   1الجدولملحق 

 البیانات المجمعة �شأن:     

عدد المشار�ین (�ما في   التقییم
ذلك الكیانات دون الوطنیة  
في �عض الحاالت؛ قد ال 

تكون البیانات متاحة 
لجمیع البلدان لمؤشر 

 معّین)

اإلنترنت  شبكة   الكهر�اء الفئة السكانیة المستهدفة
ألغراض 
 التعلیم

شبكة اإلنترنت  
ألغراض 
 التعلیم

بنیة أساسیة 
ومواد مالئمة  
الحتیاجات 
الطالب ذوي 
 اإلعاقة؛

میاه 
الشرب  
 األساسیة

مرافق  
صحیة  
أساسیة 
منفصلة لكل  
 من الجنسین

المرافق األساسیة 
 لغسل الیدین 

برنامج التقییم  
الدولي 

للطالب لعام  
2018 

الثانو�ة التي  المدارس  80
 15تضم طال�اً في سن الـ

  X X     

    

دراسة  
اتجاهات 

التحصیل في  
الر�اضیات  

والعلوم على  
الصعید الدولي  

 2015لعام 

  46الصف الرا�ع؛  من   54
 الصف الثامنمن 

المدارس التي تشمل  
الصف الثامن؛ المدارس 
 التي تشمل الصف الرا�ع؛

    X      
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برنامج تحلیل  
النظم التعلیمیة  

 2014لعام 

المدارس التي تشمل   �ال الصفینمن   10
الصف الثاني؛ المدارس 

التي تشمل الصف 
 السادس

X       X 

    

مختبر أمر�كا 
الالتینیة لتقییم  
نوعیة التعلیم  

 2013لعام  

المدارس التي تشمل   �ال الصفینمن   16
الصف الثالث؛ المدارس 

التي تشمل الصف 
 السادس

X X X   X 
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 من أهداف التنمیة المستدامة  ١-أ-٤من المرفق بنود االستبیان المدرسي المتصلة بـالمؤشر   2الجدول  ملحق 

 من أهداف التنمیة المستدامة  a-1-4مؤشر لمؤشر فرعي ل بند االستبیان السكان المسح

مختبر أمر�كا 
الالتینیة لتقییم  
نوعیة التعلیم  

 2013عام 

المدارس التي 
تشمل طال�اً من 
الصف الثالث؛ 
المدارس التي 

تشمل طال�اً من 
 الصف السادس؛

¿Con cuáles de estos servicios cuenta la escuela  ?
Luz eléctrica.  Sí / No Agua potable. Sí / No 

 الكهر�اء ومیاه الشرب األساسیة

¿Cuántos computadores hay en la escuela para uso  
de los estudiantes? Con conexión a Internet: No hay  

/ Entre 1 y 10 / Entre 11 y 20 / Entre 21 y 30   /
Más de 30 Sin conexión a Internet: No hay / Entre 1 
y 10 / Entre 11 y 20 / Entre 21 y 30 / Más de 30 

 إلنترنت ألغراض التعلیم حواسیب ألغراض التعلیمشبكة ا

برنامج تحلیل  
النظم التعلیمیة  

 2014لعام 

المدارس التي 
تشمل الصف  

الثاني؛ المدارس  
التي تشمل الصف 

 السادس

.هل یتوفر/تتوفر ..... في المدرسة؟ الكهر�اء: نعم/ال میاه منقولة 65
الشرب (بئر ارتوازي، بئر...):  في االنابیب: نعم/ ال مصدر آخر لمیاه 

 نعم/ ال

 الكهر�اء؛ میاه الشرب



 2022آذار/مارس  31آخر تحدیث: 
 

برنامج التقییم  
الدولي للطالب 

 2018لعام 

المدارس الثانو�ة 
التي تضم طال�اً  

 15في سن الـ

الهدف من مجموعة األسئلة التالیة هو جمع معلومات حول نسبة  
عاماً حسب  15الطالب إلى الحواسیب في <الصف الرسمي لعمر 

المعاییر الوطنیة> في مدرستك.  (الرجاء إدخال رقم لكل إجا�ة،  
" (صفر) إذا لم �كن هناك أي طالب). في مدرستك، ما هو 0دخال "�و 

عاماً حسب   15العدد اإلجمالي للطالب في <الصف الرسمي لعمر 
المعاییر الوطنیة>؟ ما هو تقر�باً عدد الحواسیب المتاحة لهؤالء الطالب 

ة؟ تقر�باً، �م من هذه الحواسیب مّتصلة �شبكة  ألغراض تعلیمی
 اإلنترنت/شبكة اإلنترنت العالمیة؟

 شبكة اإلنترنت ألغراض التعلیم حواسیب ألغراض التعلیم

دراسة اتجاهات 
التحصیل في  

الر�اضیات  
والعلوم على  

الصعید الدولي  
للصفین    2015

 الرا�ع والثامن

معّلمو الر�اضیات  
والعلوم لطالب  

الرا�ع الصف  
والصف الثامن 
(�مكن تجمیعها  

على مستوى  
 المدرسة)

لطالب هذا الصف الحواسیب الالزمة لالستخدام أثناء دروس  وفرتتهل  
 الر�اضیات (�ما في ذلك الحواسیب اللوحیة)؟ نعم/ال

 

لطالب هذا الصف الحواسیب الالزمة لالستخدام أثناء دروس  تتوفرهل  
 لوحیة)؟ نعم/الالعلوم (�ما في ذلك الحواسیب ال

 حواسیب ألغراض التعلیم
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