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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع :٤الهدف 

0.bالغاية . 

 ، كفالة أن يلمّ جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب٢٠٣٠بحلول عام : ٦- ٤الغاية 

0.cر. المؤش 

نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ثابتا من الكفاءة في المهارات الوظيفية المتصلة بما  :١-٦-٤ المؤشر 

 يلي: )أ( األمية و )ب( الحساب، حسب الجنس

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2022آذار/مارس  31

0.f  .  الصلةالمؤشرات ذات 

 ب- ١٣؛٣-١٣؛٨-١٢؛٢-١٠ب؛-٨؛٦-٨؛٥-٨؛٦-٥؛٥-٥؛٤-٥؛٣-٥؛٥-٤؛٧-٣؛٤-٣؛٣-٣؛١-٣؛٣-٢؛٢-٢؛١-٢؛٥-١؛٢-١

0.g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UIS) معهد اليونسكو لالحصاء

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 

  التعريف:

 عام وأكثر( الذي بلغوا أو تخطوا مستوى معيّن من الكفاءة في )أ( القراءة و)ب( الحساب. 15عاماً( والراشدون ) 24و 15نسبة الشبان )بين 

 

 المفاهيم:

، المستوى حالياً إن المستوى الثابت للكفاءة هو أساس المعرفة األساسية بمجال معين )القراءة أو الحساب( المقاس من خالل التقييمات التعلُّميّة. 

 .(PIAAC) برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين من 2الثابت للكفاءة في إعداد التقارير العالمية هو واصف المستوى 

القراءة والكتابة الوظيفية والحساب الوظيفي إلى تعريفات اليونسكو، والتي تغطي سلسلة متصلة من مستويات الكفاءة بدالً من بتستند مفاهيم 

والكتابة من أجل األداء القراءة ب اإللمامعلى المشاركة في جميع األنشطة التي تتطلب  إذا كان قادراً  وظيفياً  متعلماً  الفردالفصل الثنائي. يكون 

 تنمية المجتمع. ومن أجل التي تمكنه من االستمرار في استخدام القراءة والكتابة والحساب من أجله الفعال لمجموعته ومجتمعه وأيضاً 
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2.B. وحدة القياس 

 وية )%(ئسبة من

2.C. التصنيفات 

 التقييم الدولي لمهارات البالغينوصف المستوى الثاني من برنامج 

 اإللمام بالقراءة والكتابة:

مزيج ما بين االثنين. يمكن للنصوص عند هذا المستوى أن تأتي على شكل وسائل رقمية أو مطبوعة، وقد تكون متصلة أو غير متصلة أو 

وتتطلب المهام من المجيبين عند هذا المستوى الربط بين النص والمعلومات، وقد تتطلب إعادة صياغة الجمل أو القيام باستدالالت بسيطة، 

 كما قد تشمل وجود بعض المعلومات الصعبة. وتضم بعض هذه المهام ما يلي:

 ؛للمعاييرجمع معلومتين أو أكثر أو دمجها وفقاً  •

 ؛هاإجراء مقارنة وتباين بين المعلومات المطلوبة في السؤال أو االستدالل حول •

 .التنقل بين النصوص الرقمية للوصول إلى المعلومات وتحديدها من أجزاء مختلفة من المستند •

 :الحساب

واألفكار الرياضية المخبأة ضمن مجموعة من السياقات الشائعة تتطلب المهام من المجيب عند هذا المستوى أن يحدّد ويتفاعل مع المعلومات 

ن حيث يكون المحتوى واضحاً إلى حد ما، مع وجود عدد قليل نسبياً من العناصر المشتتة لالنتباه. وقد تشتمل المهام على خطوتين أو عمليتي

 مئوية وكسوراً مشتركة، باإلضافة إلى عمليات القياس أو أكثر أو قد تتضمن عمليات حسابية باستخدام أرقام صحيحة وكسور عشرية ونسباً 

البسيطة وتمثيل المساحات، ووضع التقديرات، وتفسير البيانات واإلحصاءات البسيطة نسبياً الواردة في النصوص والجداول والرسوم 

 .البيانية

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

المهارات للشبان من السكان  يتم جمع هذا المؤ (، وبرنامج قياس PIAAC) نامج التقييم الدولي لمهارات البالغين)كبرشر عبر مسوح تقييم 

والبحث العملي: لقياس مخرجات التعليم للمشاركين في برنامج محو األمية )STEPالمهارات )  ،)RAMAA  وبرنامج تقييم ورصد أنشطة ،)

 قومية الخاصة باألمية لدى الراشدين.((، والمسوح الLAMPمحو األميّة )

3.B. طريقة جمع البيانات 

 يتم جمع البيانات من المنظمات ذات الصلة المسؤولة عن كل تقييم

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 تعتمد بمعظمها على المسح والبلد

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 وسبتمبر/أيلول(. رس/آذارماإصدار بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء نصف سنوي )

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

المهارات الوطنية أو الدولية للشباب  منظمة التعاون والتنمية في الميدان  . مسحو البالغينيتم جمع هذا المؤشر من خالل استطالعات تقييم 

الدولي   االقتصادي للتقييم  في برنامجها  البالغين  التوظيف   (PIAAC) البالغينلمهارات  لمهارات  الدولي نحو  البنك  مهارات  قياس  وبرنامج 

التقييم الدولي لمهارات البالغين مل، كالهما يعتمد على إطار ع (STEP)ةواإلنتاجي ، والهيئات المسؤولة عن قيادة ومقياسه(، PIAAC)  برنامج 

نة للبيانات( هم فيها وزارات التربية، اجهزة االحصاءات الوطنية، وغيرها من الجهات المؤمِّّ التعلّمية الوطنية )بما  مصادر بيانات   التقييمات 

 هذا المؤشر.
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3.F.   المّجمعة للبياناتالجهات 

 معهد اليونسكو لالحصاء

3.G. التفويض المؤسسي 

هو الفرع اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. ينتج المعهد بيانات قابلة  (UIS) معهد اليونسكو لإلحصاء

 .ل للبلدان في جميع مراحل التنميةللمقارنة دولياً ومنهجيات في مجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصا

بوضوح على ما يلي: "اعتراًفا بأهمية تنسيق الرصد واإلبالغ، سيظل معهد اليونسكو لإلحصاء  100 § لإلجراء 2030إطار التعليم ينص 

القابلة للمقارنة على المستوى الدولي. وستستمر في إنتاج مؤشرات مراقبة دولية بناءً على المسح التعليمي  التعليم لبيانات المصدر الرسمي

دولة وإقليم. باإلضافة إلى جمع  200السنوي الخاص بها وعلى مصادر البيانات األخرى التي تضمن إمكانية المقارنة الدولية ألكثر من 

هد اليونسكو لإلحصاء مع الشركاء لتطوير مؤشرات جديدة، وأساليب إحصائية وأدوات رصد لتقييم التقدم بشكل أفضل البيانات، سيعمل مع

 " SDG-Education 2030 SC المتعلقة بوالية اليونسكو، والعمل بالتنسيق معالغايات  عبر 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

 قياس مباشر لمستوى مهارات الشباب والراشدين في المجالَين: القراءة والحساب.إن المؤشر هو عبارة عن 

4.B. التعليقات والقيود 

القراءة والكتابة الوظيفية والحساب بالسياق، وبالتالي تحتاج برامج المسح إلى مزيد من التطوير من أجل صياغة األسئلة ب اماإللمرتبط ي

 قتصادية واالجتماعية و تكون أكثر كفاءة لتعكس مستوى المهارات السكانية.بطريقة ذات مغزى لمختلف األوضاع اال

 

4.C. طريقة االحتساب 

ساب نسبة الشباب والراشدون الذين حققوا مستوى كفاءة ثابت كما تم تحديده في تقييم واسع النطاق )نماذج عن ممثلين( عن مستوى القراءة والح

 عند الراشدين:

𝑃𝐹𝐿𝑃𝑡,𝑎,𝑑 =  
𝐹𝐿𝑃𝑡,𝑎,𝑑

𝑃𝑡,𝑎,𝑑
 

 حيث: 

 ,a,dtPFLP = نسبة األشخاص في مسح المهارات في الفئة العمريةa في العام ،t الذين حققوا أو تجاوزوا المستوى الثابت للكفاءة في المجال ،

d. 

  ,a,dtPFL  = عدد األشخاص في مسح المهارات في الفئة العمريةa في العام ،t الذين حققوا أو تجاوزوا المستوى الثابت من الكفاءة في ،

 .d المجال

,a,dtP  = إجمالي عدد األشخاص في الفئة العمريةa في العام ،t الذين شاركوا في مسح المهارات في المجال ،d. 

a  =16-65  (وبالغين سنة )شباب 

d  =( ب اإللمامالمجال الذي تم تقييمه)القراءة والكتابة أو الحساب 

4.D  .التحقق 

للمنشورات الحديثة لنتائج التقييمات الوطنية والدولية. بعد ذلك، يتم إجراء المشاورات  مسوحفي كل فترة من فترات تحديث البيانات، تُجرى 

 .مع المراجع الوطنية ونقاط االتصال الفنية لمعهد اليونسكو لإلحصاء للتحقق من توافر البيانات وصحتها

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. التعديالت 

 بقال ينط

4.F  .( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى  ( على  1الجة القيم الناقصة )مع 

 البلدعلى المستوى   •
 غير موجودة من قبل الجهات المجمّعة للبيانات

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
 غير موجودة من قبل الجهات المجمّعة للبيانات

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

والعالمية لهذا المؤشر.ال تتوفر في الوقت   الراهن المجاميع االقليمية 

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

في التحالف العالمي لرصد  مواقع التعلم  لقد وضع معهد اليونسكو لإلحصاء إرشادات للبلدان فيما يتعلق بالمحتويات واإلجراءات والتقارير 

 الصغيرة.

 

4.I  . إدارة الجودة 

عالمية حول تقييمات التعلم. يتم االنتهاء من إدراج نقطة بيانات في قاعدة البيانات إلظهار يحتفظ معهد اليونسكو لإلحصاء بقاعدة بيانات 

بناءً  الشفافية باتباع بروتوكول وتتم مراجعته من قبل نقاط االتصال الفنية لمعهد اليونسكو لإلحصاء لضمان االتساق وجودة البيانات الشاملة،

 .معلومات الموثوقة فقط في قاعدة البياناتعلى معايير موضوعية لضمان تضمين أحدث ال

 

4.J  . ضمان الجودة 

ومجموعة البنك (، PIAAC) برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغينلمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هي مجمع البيانات 

المهارات )رلب مجمعالالدولي هي  ( PIAAC) برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين ، وكالهما يستخدم إطار عمل(STEPنامج قياس 

 .وواصفات مستوى المهارات

 

4.K  . تقييم الجودة 

يجب أن تكون قيم البيانات ممثلة على مستوى و؛ مناسبةمعايير ضمان جودة البيانات وتوحيدها هي: يجب أن تتضمن مصادر البيانات وثائق 

البيانات معقولة يجب ان تكون تستند قيم البيانات إلى عينة كبيرة بدرجة كافية؛ و يجب ان حاشية؛السكان الوطني، وإال يجب تضمينها في 

 .وتستند إلى االتجاهات واالتساق مع التقديرات المنشورة أو المبلغ عنها مسبقًا للمؤشر

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 2017-2010األقل للفترة دولة لديها نقطة بيانات واحدة على  45

 التسلسل الزمني:

https://gaml.uis.unesco.org/
https://gaml.uis.unesco.org/
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 .2006منذ العام 

 التفصيل:

لشاملة حسب الفئة العمرية، والجنس والموقع والدخل ونوع المهارة. ال تتوفر في الوقت الحالي تقييم تعليمي لحالة االعاقة لمعظم البلدان أو ا

 لكل البلدان.

 

 الدوليةاالنحراف عن المعايير  /المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 .ال يوجد

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الرابط

http://uis.unesco.org/  

 

 المراجع:

 :(PIAAC) برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين

https://www.oecd.org/skills/piaac/ 

 

STEP Skills Measurement Programme: https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about  

 

Action Research: Measuring Literacy Programme Participants’ Learning Outcomes (RAMAA):  

https://uil.unesco.org/literacy/learning-outcomes-ramaa/action-research-measuring-literacy-

programme-participants-learning 

http://uis.unesco.org/
https://www.oecd.org/skills/piaac/
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about
https://uil.unesco.org/literacy/learning-outcomes-ramaa/action-research-measuring-literacy-programme-participants-learning
https://uil.unesco.org/literacy/learning-outcomes-ramaa/action-research-measuring-literacy-programme-participants-learning

