قياس مؤشرات الهدف الرابع:
المؤشرات المستندة الى المسوح
والتعدادات

ورشة العمل اإلقليمية حول مؤشرات هدف التنمية المستدامة الرابع

شرم الشيخ ،جمهورية مصر العربية  15-19 ،نيسان /ابريل 9201

المؤشر 4.3.1
معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب خالل
االثني عشر شهرا ً الماضية ،بحسب الجنس
• حالة المؤشر :مؤشر عالمي  /معتمد للرصد  /بحاجة الى تطوير إضافي
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية للشباب والكبار في فئة عمرية معينة (على سبيل المثال 15-
 24سنة أو  25-64سنة أو  )+15الذين يشاركون في التعليم النظامي أو غير النظامي أو
التدريب في فترة زمنية معينة (على سبيل المثال األشهر االثني عشر األخيرة) .ومن المحبذ
أن يتم تفصيل المؤشر بحسب نوع البرنامج التعليمي مثل التعليم والتدريب التقني والمهني،
والتعليم العالي ،وتعليم الكبار أو غيرها من البرامج وأن يشمل برامج التعليم النظامي و غير
النظامي.

المؤشر 4.3.1
• الغرض :إظهار مستوى مشاركة الشباب والكبار في التعليم والتدريب بجميع أنواعه
• طريقة الحساب:

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

100 X

عدد السكان في نفس الفئة العمرية

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

المؤشر 4.3.1
• مصادر البيانات :بيانات من السجالت اإلدارية من المدارس أو غيرها من مؤسسات التعليم
والتدريب أو بيانات من مسوح األسرالمعيشية متعلقة بالسكان المشاركين في التعليم النظامي وغير
النظامي حسب أحادي السن.
• حاليا ال تتوفر بيانات دولية إال للدول المتقدمة والتي تستند الى مسحي .(Eurostat AES,
)OECD PIAAC
 ينوى معهد اليونسكو لإلحصاء بدء جمع البيانات ابتدا ًء من .2019
• محدودية المؤشر:
 يمكن توفير التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي في مجموعة متنوعة من األماكن بما في ذلكالمدارس والجامعات وبيئات العمل وغيرها ،كما أن مدة التعليم قد تكون مختلفة ،غير أن البيانات
اإلدارية غالبا ً ما تشمل التعليم في األماكن النظامية فقط مثل المدارس والجامعات - .ال يعكس معدل
المشاركة كثافة أو نوعية أو نتائج التعليم.

المؤشر 4.4.1
نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بحسب نوع المهارة
• حالة المؤشر :عالمي  /معتمد للرصد  /يحتاج لمزيد من التطوير
• التعريف :النسبة المئوية للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة) والبالغين (في
الفئة العمرية  15سنة وما فوق) الذين اضطلعوا ببعض األنشطة المعتمدة على الكومبيوتر
في فترة زمنية معينة (على سبيل المثال األشهر الثالثة األخيرة) .المقصود هنا بالكمبيوتر
جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي (أو كمبيوتر محمول
مشابه) .وهو ال يشمل المعدات التي تتوفر فيها بعض قدرات الحوسبة ،مثل أجهزة
التلفزيون الذكية أو الهواتف المحمولة.

المؤشر 4.4.1

تتضمن األنشطة المعتمدة على الكومبيوتر لقياس مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
• نسخ أو نقل ملف أو مجلد
• استخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل المعلومات ضمن مستند
• إرسال رسائل البريد اإللكتروني مع الملفات المرفقة (مثل وثيقة ،صورة ،فيديو)
• استخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات
• ربط األجهزة الجديدة وتثبيتها (مثل المودم ،الكاميرا ،الطابعة)
• إيجاد وتحميل وتثبيت وإعداد البرمجيات
• إنشاء عروض إلكترونية باستخدام برمجيات العروض (بما في ذلك النصوص أو الصور أو
الصوت أو الفيديو أو المخططات البيانية)
• نقل الملفات بين الحاسوب واألجهزة األخرى
• كتابة برنامج حاسوب باستخدام لغة برمجة متخصصة

المؤشر 4.4.1
• الغرض :يُعَد المؤشر مقياسا ً للمهارات واالستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .عدم توفر هذه المهارات لدى األفراد (وال سيما النساء) يُشكل أحد األسباب
الرئيسية التي تعوقهم من استخدام التكنولوجيا في حياتهم اليومية.
• البيانات المطلوبة :معلومات عن استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب
نوع المهارة.

المؤشر 4.4.1
• مصادر البيانات :دراسات مسوح األسر أوالمسوح المدرسية .المصدر الرئيسي للبيانات
االتحاد الدولي لالتصاالت
• وبدأ معهد اليونسكو لإل حصاء يجمع ايضا البيانات مباشرة من الدول من سنة  2018عبر
Catalogue of learning assessments 2.0
مسح :
• طريقة الحساب:
عدد الشباب أو البالغين من فئة عمرية معينة الذين تتوافر لديهم مهارة معينة

إجمالي عدد السكان من نفس الفئة العمرية

100 x

المؤشر 4.4.1
• التفسير:
تشير القيمة العالية للمؤشر إلى أن نسبة عالية من السكان تتوفر لديهم مهارة معينة في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
• محدودية المؤشر:
 يعتبر هذا المؤشر جديدا ً نسبيا ً إال انه يستند إلى تعريف ومنهج متفق عليهما دوليا ً تمتطويرهما بتنسيق من االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية من خالل فرق خبراء
تابعة له وبعد عملية تشاور واسعة النطاق مع البلدان .وهو أيضا احد المؤشرات على القائمة
األساسية للمؤشرات المتعلقة بالشراكة في قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ألغراض التنمية ( )Partnership on Measuring ICT for Development’sالتي
أقرتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في عام .2014
 -يعتمد المؤشر على ردود مجيبي المسح وال يستند إلى تقييم مباشر للمهارات.

نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحسب
نوع المهارة في البلدان العربية ،من  2014إلى 2016

المصدر :قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت

المؤشر 4.4.3
معدالت التحصيل التعليمي للشباب/البالغين بحسب الفئة العمرية ،ومستوى
وتو ُّجه البرنامج
النشاط االقتصاديَ ،
• حالة المؤشر :قطاعي  /معتمد للرصد  /بحاجة لمزيد من التطوير
• التعريف :التوزيع التراكمي للسكان من فئة عمرية ُمعَيّنة ِوفقا ً للحد األدنى من المؤهل
العلمي الذي تم اتمامه .ويُقاس هذا المؤشر عادة ً للفئات العمرية التي ال تقل عن  25سنة
لضمان إتمام التعليم لغالبية السكان ،ولكن من الممكن قياسه أيضا ُ للفئة  24-15سنة.
ويَقيس هذا المؤشر نسبة السكان الحاصلين على مستوى تحصيل تعليمي معين .ويُعَد هذا
المؤشر مقياسا ً لرأس المال البشري لدى البلدان.

المؤشر 4.4.3
• البيانات المطلوبة :السكان في الفئات العمرية األعلى من  25سنة بحسب مستوى التحصيل
التعليمي.
• مصادر البيانات :مسح معهد اليونسكو لإل حصاء السنوي حول مستوى التحصيل التعليمي
المستند على المستوى الوطني الى:
•
•
•
•

تعدادات السكان
مسوح األسر المعيشية
مسوح القوى العاملة
المسوح الدولية القائمة على أساس العينات ،أو دراسات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات )(MICS

المؤشر 4.4.3
• طريقة الحساب:
عدد األشخاص في الفئة العمرية ذات الصلة الذين أتّموا مستوى تعليمي ُمعين ،كنسبة من
مجموع السكان في هذه الفئة العمرية .ويُستثنى من ذلك األشخاص غير المعروف مستوى
تحصيلهم التعليمي.
عدد السكان من فئة عمرية معينة الذين اتموا على األقل مستوى تعليمي معين
إجمالي عدد السكان من نفس الفئة العمرية

100 x

المؤشر 4.4.3
• التفسير:
 يرتبط ارتفاع مستويات التحصيل التعليمي لدى السكان بزيادة الثروة البشرية في البلد والنمواالقتصادي.
 كلما زاد مستوى التحصيل التعليمي الحائز عليه الشخص ،كلما زادت فرصه لدخ ٍل أفضل. األشخاص الحاصلين على مؤهل العالي هم األفضل التخاذ قرارات مستنيرة ،على سبيلالمثال في المواضيع ذات الصلة بصحتهم الشخصية والبيئة.

المؤشر 4.4.3
• محدودية المؤشر:
 غالبا ً ما يتم جمع البيانات الوطنية المتعلقة بالتحصيل التعليمي واإلبالغ عنها بالرجوع إلىنُ ُ
ظم التعليم الوطنية .تحويل تلك البيانات إلى نظام إسكد ليس دائما ً باألمر الواضح ويُمكن أن
يسبب تناقضا ً بين مستويات التحصيل في البيانات الوطنية والدولية.
 غالبا ً ما تُجمع البيانات ألكثر من مستوى تعليمي ُمعين ،بدالً من اإلبالغ عن هذه البياناتلكل مستوى على حدة (على سبيل المثال ،دمج بيانات الغير حاصلين على الشهادة االبتدائية
مع هؤالء الذين لم يُكملوا المرحلة).
 غالبا ً ما يَصعُب الوصول لبيانات عن أعلى مؤهل تعليمي ،وذلك بسبب الحصول على هذاالمؤهل من خارج البالد ،مما يجعل عملية جمع البينات صعبة إلى ح ٍد ما.

المؤشر 4.6.2
معدل القرائية لدى الشباب/البالغين
• حالة المؤشر :مؤشر قطاعي  /معتمد للرصد  /ليس بحاجة إلى تطوير إضافي
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة)
والبالغين (البالغين  15سنة وما فوق) الذين لديهم القدرة على القراءة والكتابة ،باإلضافة إلى
فهم بيان قصير وبسيط عن حياتهم اليومية.
• الغرض :يشير معدل القرائية إلى نسبة السكان الذين لديهم مستوى أدنى من مهارات القراءة
والكتابة .ويرتبط تفسير المؤشر ارتباطا ً قويا ً بطريقة جمع البيانات.

المؤشر 4.6.2
• طريقة الحساب:

عدد السكان الذين لديهم القدرة على القراءة والكتابة في فئة عمرية معينة
اجمالي عدد السكان في نفس الفئة العمرية
(باستثناء السكان غير المحددة قدرتهم على القراءة والكتابة)

100 X

المؤشر 4.6.2
• تفسير المؤشر:
يقيس هذا المؤشر القدرة على قراءة وكتابة "بيان بسيط عن الحياة اليومية" ،وبالتالي فهو
يشير إلى وجود أو نقص الحد األدنى من المهارات القرائية لدى السكان .يدل معدل القرائية
القريب من أو المساوي من  %100إلى أن كل شاب أو بالغ قادر على القراءة والكتابة ،على
األقل على مستوى أساسي.
• مصادر البيانات:
مسوح األسر المعيشية وتعدادات السكان التي تعتمد إجماالً على طرح السؤال حول 'القدرة
على قراءة وكتابة بيان بسيط‘ فقط؛ المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية متعددة
المؤشرات التي أدخلت تقييمات بسيطة في شكل اختبار القراءة ،حيث يطلب من المجيبين
قراءة جملة بسيطة مكتوبة بلغتهم.

المؤشر 4.6.2
• محدودية المؤشر:
 يصنف هذا المؤشر السكان إلى فئتين :الملمين واألميين مما ال يعكس كافة المهاراتالمتعلقة بالقرائية كما أنه ال يعطي فكرة عن مهارات القراءة والكتابة الوظيفية أي تطبيق
القراءة والكتابة في الحياة اليومية.
 في بعض البلدان ،تكون النسبة المئوية للقرائية قريبة من  %100ألن معظم السكان قادرينعلى القراءة والكتابة ولكن قسم منهم في الطرف األدنى من سلم المهارات.
 تقوم بعض البلدان بحساب معدالت القرائية من خالل بيانات التحصيل التعليمي غير أنمهارات القرائية ممكن الحصول عليها دون المشاركة في التعليم النظامي كما يمكن أن تُفقد
إذا لم يتم استعمالها بشكل منتظم.

معدل القرائية لدى الشباب ( 24-15سنة) في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب
الجنس

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

معدل القرائية لدى البالغين ( )+15في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس

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

المؤشر .4أ2.
النسبة المئوية للتالميذ الذين يتعرضون لترهيب ،وعقوبات جسدية ،ومضايقات،
وعنف ،وتمييز جنسي واعتداء جنسي
• حالة المؤشر :مؤشر قطاعي  /غير معتمد للرصد حاليا ً  /يحتاج لمزيد من التطوير
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية للطالب الذين تعرضوا لالعتداء البدني أو شاركوا في
عراك جسدي ،أو تعرضوا لترهيب أو عقاب جسدي أو مضايقات أو تمييز جنسي أو اعتداء
جنسي خالل السنة الدراسية.

المؤشر .4أ2.
• الغرض :يوفر هذا المؤشر معلومات عن مدى العنف ال ُمبلّغ عنه والترهيب في المدارس.
• طريقة الحساب:
عدد الطالب الذين بلغوا عن تعرضهم لترهيب أو عقوبات جسدية ،أومضايقات،
أوعنف ،أوتمييز جنسي واعتداء جنسي
(مستوى تعليمي معين)
100 X

اجمالي عدد الطالب الملتحقين في المستوى التعليمي نفسه

المؤشر .4أ2.
• تفسير المؤشر :تشير القيمة العالية إلى أن عددا ً كبيرا ً من الطالب في مستوى تعليمي معين
يتعرضون للعنف واإليذاء في المدرسة ،وبالتالي فإن المدرسة ليست بيئة آمنة لتعزيز التعلم.
• مصادر البيانات :أحد المصادر التي يمكن استخدامها لهذا المؤشر هو المسح العالمي لصحة
طلبة المدارس ( ) )Global School-based Student Health Survey (GSHSالتي
طورته منظمة الصحة العالمية والمركز األمريكي لمكافحة األمراض والوقاية منها بالتعاون
مع اليونيسيف واليونسكو وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية  /اإليدز.

المؤشر .4أ2.
• محدودية المؤشر:
يستند المؤشر إلى التقارير الذاتية من قبل الطالب عن تجاربهم حول العنف وسوء المعاملة
في المدرسة .قد تكون هناك حاالت يشعر فيها بعض التالميذ بأنهم غير قادرين على اإلبالغ
عن حادثة أو حوادث وقعت ،مما ال يعكس بدقة سالمة البيئة المدرسية.

النسبة المئوية للتالميذ الذين يتعرضون للترهيب ،وعقوبات جسدية،
ومضايقات ،وعنف ،وتمييز جنسي واعتداء جنسي في الدول العربية
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