الهدف  :٤ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
للجميع
الغاية  :٣-٤كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم
العالي الجيّد والميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي ،بحلول عام ٠٢٣٢
المؤشر  :١-٣-٤معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني
عشر شهرا ً السابقة ،بحسب الجنس
المعلومات المؤسسية
المنظمة  /المنظمات:
معهد اليونسكو لالحصاء ()UNESCO-UIS
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
النسبة المئوية للشباب والبالغين المنتمين إلى فئة عمرية محددة (بين  51و ،42وبين  41و 42مثالً)
المشاركين في التعليم أو التدريب الرسمي أوغير الرسمي خالل فترة زمنية محددة (االثني عشر شهرا ً السابقة
مثالً)
األساس المنطقي:
إظهار مستوى مشاركة الشباب والبالغين في التعليم والتدريب من كافة االنواع .وتشير القيمة المرتفعة إلى
حصة كبيرة من السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ذات الصلة والتي تشارك في التعليم والتدريب الرسمي
وغير الرسمي.
المفاهيم:
يتم تعريف التعليم والتدريب الرسمي على أنه التعليم الذي يؤمنه نظام المدارس والثانويات والجامعات وغيرها
من المؤسسات التعليمية الرسمية التي تش ّكل في العادةِ سلّما ً متتابعا ً للتعليم بدوام كامل لألطفال والشباب ،الذين
يبدأون عادة ً من ٍّّ
سن تتراوح بين الخامسة أو السابعة وتستمر حتى بلوغ ال 42أو  41من العمر .في بعض
البلدان ،يتش ّكل الجزء العلوي من السلّم من برامج ّ
منظمة من العمل بدوام جزئي مشترك مع المشاركة بدوام
جزئي في النظام المدرسي والجتمعي المعتاد.
ّ
منظم ومستدام ال يتوافق بشكل تام مع
ويتم تعريف التعليم والتدريب غير الرسمي على أنه أي نشاط تعلّمي
ا لتعريف اآلنف ذكره عن التعليم الرسمي .وبالتالي ،من الممكن أن يتم التعليم غير الرسمي داخل المؤسسات
التعليمية أو خارجها ،ويحضن األشخاص من كافة األعمار .ووفقا ً للسياقات القومية ،يمكن أن يغطي التعليم
غير الرسمي البرامج التعليمية التي من شأنها أن تنقل محو األمية للبالغين ومهارات الحياة والمهارات العملية
والثقافة العامة.

التعليقات والقيود:
يمكن أن يتم تقديم التعليم الرسمي وغير الرسمي في مجموعة متنوعة من األماكن بما فيها المدارس
والجامعات ،وفي بيئة العمل وغيرها ويمكن أن يمتد على فترات متنوعة .وغالبا ً ما تلتقط البيانات االدارية
اعتماد المواقع الرسمية كالمدارس والجامعات فقط .كما ّ
أن معدالت المشاركة ال تلتقط كثافة أو نوعية هذا
التأمين وال حتى مخرجات التعليم والتدريب المعروضين.
المنهجية
طريقة االحتساب:
يتم االعراب عن عدد األشخاص الذين ينتمون إلى فئة عمرية مختارة والذين يشاركون في التعليم والتدريب
الرسمي أو غير الرسمي كنسبة مئوية من السكان الذين ينتمون إلى العمر نفسه.
PRAGi = EAGi
PAGi

حيث أن:
 =PRAGiمعدل مشاركة السكان من فئة عمرية  iفي التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي
 = EAGiانتساب السكان من الفئة العمرية  iفي التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي
 = PAGiالسكان من الفئة العمرية i
 51 ،42-51 = iأو أكثر 42-41 ،إلخ...
التفصيل:
بحسب السن والجنس من المصادر االدارية ،وبحسب السن والجنس والموقع والدخل من المسوح األسرية.
معالجة القيَم الناقصة:
 على مستوى البلد
ما من قيَم ناقصة من قبل الجهات المج ِ ّمعة للبيانات.
 على المستويَين االقليمي والعالمي
ما من قيَم ناقصة من قبل الجهات المج ِ ّمعة للبيانات.
المجاميع االقليمية:
ال تتوفر في الوقت الحالي المجاميع االقليمية والعالمية لهذا المؤشر.
مصادر التفاوت:

ال وجود لها.

مصادر البيانات
الوصف:
البيانات االدارية من المدارس وأماكن التعليم والتدريب األخرى أو بيانات المسوح األُسرية المتعلقة بالمشاركين
في التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي في سنة واحدة من العمر؛ التعدادات السكانية والمسوح للتقديرات
السكانية لسنة واحدة من العمر (إذا تم استخدام البيانات االدارية بشأن االنتساب).
عملية الجمع:
يتم جمع البيانات من المنظمات ذات الصلة المسؤولة عن كل مسح.
توافر البيانات
الوصف:
 24بلدا ً (في )4255؛ المناطق النامية ()25؛ غربي آسيا (.)5
السالسل الزمنية:
.4255 ،4222
الجدول الزمني
جمع البيانات:
متعددة تعتمد على المسح والبلد .سيتم اجراء مسح االتحاد األوروبي لتعليم الراشدين في  4254و.4252
إصدار البيانات:
متنوعة تعتمد على المسح والبلد.
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
وزارات التعليم و/أو مكاتب االحصاءات القومية.
الجهات المج ِّ ّمعة للبيانات
معهد اليونسكو لالحصاء
المراجع
دليل الموارد المو ّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx

:المراجع
European Adult Education Survey (AES):
http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/AES.asp
x
European Continuing Vocational Training Survey:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_cvts_esms.htm
European Labour Force Survey:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_lfs_4w0_esms.htm

المؤشرات ذات الصلة
4-9 ؛1-8 باء؛-1 ؛1-2 ؛2-2 ؛2-5

